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. 94 din 24.11.2016
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.11.2016.
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 13298/12.10.2016 a Primarului Or. Victoria;
- Referatul nr.13162/10.10.2016 al biroului I.T cu privire la stabilirea impozitelor
si taxelor locale pentru anul 2017;
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;
Luând în considerare:
- Prevederile art.5 alin (1) lit.a, art 16 alin.(2), art.20 alin.(1), lit.b și art.30 din
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
Prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare;
Prevederile Legii nr.207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare;
Prevederile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu
modificările și completările ulterioare;
Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările și
completările ulterioare, art. 36 alin.4 lit.”c” alin.9, lit.”c“si art. 115 alin.1, lit “b”, OG
30/2011, OG 59/2010 şi HG 791/2010.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu
modificările și completările ulterioare;

H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1- (1) Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017, 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 2017, 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- La punctul 8 din Anexa 1 - ALTE TAXE LOCALE sunt mentionate alte taxe
locale cuprinse la Art. 484 si 486 din Codul Fiscal. Si aceste taxe pot fi majorate prin
Hotararea Consiliului Local.
Art.5- 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.6- 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.7 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 hotarare.
Art. 8- 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.
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.
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 2017, se stabilesc următoarele reguli:
a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2016 au în proprietate clădiri
nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la
data de 31 martie .2017, 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 2016, destinaţia şi valoarea impozabilă a
acestora, până la data de 31 martie 2017;
c) persoanele fizice şi juridice care la data de 31 decembrie 2016 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 2017;
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 2017 persoanelor care
deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2016 şi care sunt
depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data
de 31 martie 2017;
Art.9-La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziţii
contrare.
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.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MOLNAR SORIN

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 : 14
Hotărârea a fost adoptată 11 voturi ”pentru” 3 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. 95 din 24.11.2016
Cu privire la anularea creanţelor fiscale restante aflate în sold la 31.12.2016,
mai mici de 20 lei.

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.11.2016.
Având în vedere referatul nr.14527/09.11.2016 al biroului Impozite şi Taxe
Locale cu privire la anularea creanţelor fiscale restante aflate în sold la 31.12.2016,
mai mici de 20 lei
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria
şi propunerile făcute în şedinţă;
Văzând prevederile art.36 alin.2 lit.”d” şi alin.3 din Legea nr.215/2001, privind
administraţia publică locală, republicata, art.266, alin.6 din Legea 207/20.07.2015
art.266.
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 anularea creanţelor fiscale individuale
restante aflate în sold la 31.12.2016, mai mici de 20 lei (inclusiv), datorate bugetului
local la finele anului de către persoanele fizice şi juridice.
Art.2 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MOLNAR SORIN

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 : 14
Hotărârea a fost adoptată 14 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. 96 din 24.11.2016
Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de administrare
bunuri proprietate publică nr.4664/48RC/04.04.2016 încheiat între Oraşul
Victoria şi Casa de Cultură a Oraşului Victoria privind modificarea şi
completarea Anexelor nr.1 şi 2 precum şi completarea Anexei nr.3.
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.11.2016.
Având referatul nr.14420/07.11.2016 al biroului ADPP cu privire la aprobarea
încheierii unui act adiţional la contractul de administrare bunuri proprietate publică
nr.4664/48RC/04.04.2016 încheiat între Oraşul Victoria şi Casa de Cultură a Oraşului
Victoria privind modificarea şi completarea Anexelor nr.1 şi 2 precum şi completarea
Anexei nr.3.
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;
Luând în considerare prevederile Legii 215/2001 republicată 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 republicată şi actualizată prin OU 206/2000, Legea 713/2001, Legea 241/2003,
Legea 71/2011, HG 548/1999, Constituţia României art.136, Legea 287/2009 - Codul Civil
art.858 – 865, art.918, art.1618, art.2144-2157, Legea 18/1991 republicată art.5 şi
contractul de administrare bunuri proprietate publică nr.4664/48RC/04.04.2016.
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 administrare bunuri
proprietate publică nr.4664/48RC/04.04.2016 încheiat între Oraşul Victoria şi Casa de
Cultură a Oraşului Victoria privind modificarea şi completarea Anexelor nr.1 şi 2 precum şi
completarea Anexei nr.3, 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
MOLNAR SORIN

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 : 14
Hotărârea a fost adoptată 14 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. 97 din 24.11.2016
Cu privire la avizarea Statului de funcţii din sectorul extrabugetar pentru
perioada 01.11.2016 – 01.11.2017 la Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru Bărbat”
Or.Victoria.
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.11.2016.
Având în vedere:
Expunerea de motive nr.14366/03.11.2016 a primarului Or.Victoria cu privire
la avizarea Statului de funcţii din sectorul extrabugetar pentru perioada 01.11.201601.11.2017 la Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria;
Raportul de specialitate nr. 14417/07.11.2016 al biroului buget financiar
contabil cu privire la avizarea Statului de funcţii din sectorul extrabugetar pentru perioada
01.11.2016-01.11.2017 la Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria;
Adresa nr. 1746/14260/31.10.2016 a Colegiului Tehnic “Dr.Alexandru Bărbat”
Or.Victoria cu privire avizarea Statului de funcţii din sectorul extrabugetar pentru perioada
01.11.2016-01.11.2017
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;
Analizând prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, art.36 alin.6 lit.”a” pct.1 Legea 1/2011educației naționale şi Legea 273/2006
privind finanţele publice locale, republicată.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.
H OT Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se avizează Statul de funcţii din sectorul extrabugetar pentru perioada
01.11.2016 – 01.11.2017 la Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria
conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Cu data emiterii prezentei hotărârii, se abrogă prevederile HCL nr.
183/2015.
Art.3 Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate şi Colegiul
Tehnic “Dr.Alexandru Bărbat” va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MOLNAR SORIN

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 : 14
Hotărârea a fost adoptată 14 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. 98 din 24.11.2016
Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice
din învăţământul preuniversitar la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” și Liceul
Teoretic ”I.C Drăgușanu” Victoria
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.11.2016.
Analizând:
- raportul compartimentului de specialitate nr. 14642/10.11.2016 al biroul buget, financiar
contabil, privind aprobarea de către Consiliul Local al Or. Victoria a drepturilor aferente personalului
didactic pentru deplasare din localitatea de resedinta la locul de muncă și de la locul de muncă;
- adresele nr.1810/14462/08.11.2016, nr.1811/08.11.2016 a Colegiului Tehnic ”Dr. Al.
Bărbat”, cu privire la aprobarea sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport la și de la
locul de muncă a cadrelor didactice;
- adresa nr. 3777/13.648/20.10.2016, nr. 14511/09.11.2016 a Liceul Teoretic ”I.C
Drăgușanu” Victoria, cu privire la aprobarea sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport
la și de la locul de muncă a cadrelor didactice.
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi propunerile
făcute în şedinţă;
Văzând Prevederile art. 105, alin (2) lit f din Legea educației naționale nr.1/2011, cu
modificările și completările ulterioare și ale art. 1 și 2 din Instrucțiunile nr. 2/2011 – privind
decontarea navetei cadrelor didactice, aprobate de Ministerul educației, cercetării, tineretului şi
sportului.
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 decontarea sumei de 2.307 lei, reprezentând cheltuieli de
transport pentru cadrele didactice din învâțământul preuniversitar, care nu au locuință în
Or. Victoria, pentru deplasările efectuate din localitatea de reședință și retur, după cum
urmează:
către Colegiului Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria – suma de 1.182 lei pentru
lunile septembrie-octombrie 2016;
către Liceul Teoretic ”I.C Drăgușanu” Victoria – suma de 1.125 lei pentru
lunile septembrie-octombrie 2016;
Art.2. Decontarea sumei prevăzute la art.1 se va face de către instituția mai sus
menționată, cu încadrarea în bugetul pe anul 2016 aprobat.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Or.
Victoria prin aparatul propriu de specialitate, directorul și contabilul fiecărei unități de
învățământ.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MOLNAR SORIN

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 : 14
Hotărârea a fost adoptată 14 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. 99 din 24.11.2016
Cu privire la modificarea Anexei II cuprinsă la art.1 din HCL nr. 149/2015
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii al aparatului propriu de
specialitate al Primarului Or. Victoria.
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.11.2016.
Având în vedere raportul de specialitate nr. 14600/10.11.2016 al biroului buget financiar
contabil – compartiment resurse umeane si salarizare cu privire la modificarea statului de funcţii al
aparatului de specialitate al Primarului Or.Victoria, ca urmare a transformării postului de consilier I
asistent în consilier I principal - Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Biroul Tehnic.
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi propunerile
făcute în şedinţă;
Analizând prevederile:
art.36 alin.3 lit.”b” şi art. 63 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată cu completările și modificările ulterioare;
art.107 din Legea 188/1999 republicată privind statutul funcţionarilor publicii, HG
611/2008 republicată;
Raportul final al concursului;
HCL nr. 149/24.09.2015 privind aprobarea organigramei și a statului de Funcţii al
aparatului propriu de specialitate al primarului Or. Victoria și HCL. nr.111/26.06.2016 cu privire la
îndreptarea erorii materiale strecurate în conţinutul anexei I la HCL nr.149 din data de 24.09.2015
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului propriu de specialitate al
Primarului 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 aprobă modificarea anexei II cuprinsă la art.1 din HCL nr. 149/2015
privind aprobarea organigramei și a statului de Funcţii al aparatului propriu de specialitate
al primarului or. Victoria, ca urmare a transformării postului de consilier I asistent în
consilier I principal - Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Biroul Tehnic.
Art.2. Anexa II cuprinsă la art.1 din HCL nr. 149/2015 privind aprobarea
organigramei și a statului de Funcţii al aparatului propriu de specialitate al primarului Or.
Victoria se înlocuiește cu Anexa II la prezenta hotărâre și va face parte integrantă din
aceasta.
Art.3. Celelalte articole din HCL nr. 149/2015 privind aprobarea organigramei și a
statului de Funcţii al aparatului propriu de specialitate al primarului Or. Victoria, modificată
prin HCl nr.111/2016 rămân în forma prevăzută în hotărâre.
Art.4. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primăriei Victoria, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MOLNAR SORIN

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 : 14
Hotărârea a fost adoptată 14 voturi ”pentru” 0 abțineri 0 împotrivă
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H O T Ă R Â R E A NR. 100 din 24.11.2016
Cu privire la cotizația de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Eco Sistem Victoria
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.11.2016.
Având în vedere referatul nr. 14682 din 10.11.2016 cu privire la aprobarea
cotizației de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco Sistem
a
Asociației de Dezvoltare
Victoria și adresa nr.14/14603/10.11.2016
Intercomunitară Eco Sistem Victoria.
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria
şi propunerile făcute în şedinţă;
Luând în considerare prevederile Legii 215/2001 privind administraţia publică
locală – republicată art. 8 alin 2 lit e, art.36 ali.4 lit.”a” ,art.63 alin.1 lit.”c”, Legea
273/2006 – finanţele publice locale art.35 alin 6, Actul Constitutiv al Asociației
Intercomunitară Eco Sistem Victoria cap. IV art.10, lit.b și Hotărârea Adunării
Generale a Asociației Intercomunitară Eco Sistem Victoria nr.1/2016 privind
aprobarea cotizației anuale în cuantum de 2 lei/locuitor/an.
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 cotizația de membru al Asociației Intercomunitară Eco Sistem
Victoria în în cuantum de 2 lei/locuitor/an, sumă ce va fi suportată din bugetul local
pe anul 2016.
Art.2- Primarul Or. Victoria și biroul financiar contabil din cadrul aparatului
propriu al primarului , va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MOLNAR SORIN

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 : 14
Hotărârea a fost adoptată 13 voturi ”pentru” 1 abținere 0 împotrivă
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H O T Ă R Â R E A NR. 101 din 24.11.2016
Cu privire la aprobarea numărului de burse şi cuantumul unei burse pentru
elevii din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Victoria aferente anului
școlar 2016/2017

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.11.2016.
Având în vedere:
- referatul nr.14756 cu privire la aprobarea numărului de burse şi cuantumul unei
burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din Oraşul Victoria aferente
anului școlar 2016/2017;
- adresele nr.4024/14512/09.11.2016 a Liceului Teoretic I.C.Drăguşanu Or.Victoria
şi nr.1837/14747/14.11.2016 a Colegiului Tehnic “Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria.
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;
Luând în considerare prevederile:
- art.36 alin.4 lit.”a”, alin.6 lit.”a” pct.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată;
- art. 8, art.9, art.13-20 din Ordinul MECTS nr. 5576/01.11.2011 privind aprobarea
Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
- Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată.
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 numărul de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii care
urmează cursurile învăţământul preuniversitar de stat în cadrul Liceului Teoretic “I.C
Drăguşanu” Oraşul Victoria aferente anului școlar 2016/2017 după cum urmează:
Dunumirea bursei
Bursă de merit
Bursă de performanță
Bursă de studiu
Bursă ajutor social-boală
Burse sociale- situații deficitare

Nr.de burse
8
2
2
6
65

Cuantum bursă lei/lună
90
90
70
60
60

Art.2-Se aprobă numărul de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii care
urmează cursurile învăţământul preuniversitar de stat în cadrul Colegiului Tehnic
”Dr.Alexandru Bărbat” Oraşul Victoria aferente anului scolar 2016/2017 după cum
urmează:

Dunumirea bursei
Bursă de studiu
Burse sociale

Nr.de burse
12
3

Cuantum bursă lei/ lună
70
60

Art.3. Bursele se acordă în fiecare an școlar cu respectarea prevederilor art.17-20
din Ordinul MECTS nr. 5576/01.11.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare
a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, în limitele fondurilor repartizate
și în raport cu integritatea efectuării de către elevi a activităților școlare.
Art.4. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria,
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri împreună cu Liceului Teoretic “I.C
Drăguşanu” şi Colegiului Tehnic”Dr.Alexandru Bărbat”.
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H O T Ă R Â R E A NR. 102 din 24.11.2016
Cu privire la încheierea unui act adiţional la contractul de comodat
nr.12587/144RC/03.11.2015, încheiat între Or.Victoria şi Liceul Teoretic “I.C
Drăguşanu”, având ca obiect darea în folosinţă gratuită a bunului din domeniul
privat, microbuz marca OPEL MOVANO cu destinaţia “Transport Şcolar”, privind
completarea Cap.6 – Drepturile şi obligaţiile comodatarului cu un nou
punct.6.15.
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.11.2016.
Având referatul nr.14749/14.11.2016 al biroului ADPP cu privire la încheierea unui
act adiţional la contractul de comodat nr.12587/144RC/03.11.2015,
încheiat între
Or.Victoria şi Liceul Teoretic “I.C Drăguşanu”, având ca obiect darea în folosinţă gratuită a
bunului din domeniul privat, microbuz marca OPEL MOVANO cu destinaţia “Transport
Şcolar”, privind completarea Cap.6 – Drepturile şi obligaţiile comodatarului cu un nou
punct.6.15.
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;
Analizând prevederile Legii 215/2001 art.36 alin.5 lit.”a”, art.122, art.126, Legea
213/1998 art.11 şi art.12 alin.1 - 6 , HG 548/1999, Codul Civil art.918, art.2144, art.2146
şi art.2148 – 2157, art.136 din Constituţia României şi contractul de comodat
nr.12587/144RC/03.11.2015.
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.12587/144RC/03.11.2015, încheiat între Or.Victoria şi Liceul Teoretic “I.C Drăguşanu”,
având ca obiect darea în folosinţă gratuită a bunului din domeniul privat, microbuz marca
OPEL MOVANO cu destinaţia “Transport Şcolar”, privind completarea Cap.6 – Drepturile şi
obligaţiile comodatarului cu un nou punct.6.15, conform anexei ce face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Pct.6.15. Sumele obţinute din încheierea de acte juridice (convenţii, protocoale şi
alte asemenea) aşa cu prevede pct.6.11, fac obiectul după cum urmează:
- veniturilor (integral) Liceul Teoretic „I.C.Drăguşanu”
Art.2.-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MOLNAR SORIN

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 :
Hotărârea a fost adoptată
voturi ”pentru” 0 abțineri 0 împotrivă
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H O T Ă R Â R E A NR. 103 din 29.11.2016
Cu privire la încheierea unui act adiţional la contractul de asociere în
participaţiune nr.4244/48RC/17.05.2011 cu referire la modificarea şi
completarea alin.3 al art.3 – Cap.III – obligaţiile părţilor.
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa extraordinară din data de 29.11.2016.
Având în vedere referatul nr.15484/25.11.2016 al biroului ADPP cu privire la
încheierea unui act adiţional la contractul de asociere în participaţiune
nr.4244/48RC/17.05.2011 cu referire la modificarea şi completarea alin.3 al art.3 – Cap.III
– obligaţiile părţilor.
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;
Văzând prevederile Legii 215/2001 art.36 alin.2 lit.”c”,”e” , alin.6 lit.”a” pct.3, alin.7
lit. “a”, art.45 alin.2 litera “f”, art.115 alin.1 lit. “b”, art.123 , art.124, Legea 287/2009Codul Civil - Asocierea în participaţie art.1949, 1950, 1951, 1952, 1953 şi art.1954,
art.251-256 din Codul Comercial, art.13 lit.”e”, art.28, 86 şi 127 din Legea nr.571/2003
privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului
nr.44/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003
privind Codul Fiscal, Legea 213/1998 art.15 şi 16, HG 548/1999, Constituţia Rămâniei
art.136, Legea 227/2015 noul Cod Fiscal art.7 pct.14, art.18, art.28, art.34, art.60, art.125,
art.155 şi art.171, Legea 207/2015 noul Cod de procedură Fiscală art.286 şi art.312,
precum şi modificările aduse la contractul de asociere în participaţiune prin HCL
nr.57/16.05.2011, HCL 36/26.02.2015, HCL 142/24.09.2015 şi HCL 198/21.12.2015.
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 asociere în
participaţiune nr.4244/48RC/17.05.2011 încheiat între Or.Victoria şi SAM Servicii Avansate
Medicale SRL, cu referire la modificarea şi completarea alin.3 al art.3 – Cap.III – obligaţiile
părţilor, 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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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 : 13
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H O T Ă R Â R E A NR. 104 din 29.11.2016
Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor
publice de reşedinţă aflate pe raza oraşului Victoria.
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa extraordinară din data de 29.11.2016.
Avândîn vedere referatul nr.14447/07.11.2016 al biroului ADPP cu privire la
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă
aflate pe raza oraşului Victoria.
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Victoria şi propunerile făcute în şedinţă;
Văzând prevederile:
art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit. ,”a” şi art.123 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicata.
Art. 15 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica 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
HG 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov,
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov
- Legea 287/2009 Codul Civil art.1166 – 1167 şi art.1777- 1823.
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 Regulamentul de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de
reşedinţă aflate pe raza oraşului Victoria, conform anexei ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Cu data emiterii prezentei hotărârii, HCL nr.72/25.06.2009 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă aflate pe
raza Oraşului Victoria, precum şi orice altă prevedere contrară, se abrogă.
Art.3. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MOLNAR SORIN

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 : 13
Hotărârea a fost adoptată 13 voturi ”pentru” 0 abținere 0 împotrivă

