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. 102 din 04.08.2017
PRIVIND HOTĂRÂREA DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR
LEGATE DE PROIECT ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT
PROIECT:Modernizare drum interjudețean DJ 104A, 105C, 105P format din DJ 104A km
0+000 - 45+000, DJ 105C km 6+300 - 3+800 și DJ 105 P km 0+000 - 3+800
Axa prioritară 6 :Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
Prioritatea de Investitii 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale
Apel de proiecte nr POR 2016/6/6.1/2 Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și
urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor Județene

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 04.08.2017.
Având în vedere:
- referatul nr.12891/02.08.2017 al biroului ADPP cu privire la aprobarea încheierii unui
acord de parteneriat între Consiliul Judeţean Braşov şi Oraşul Victoria pentru proiectul
“Modernizare drum judeţean DJ 104A, DJ 105C şi DJ 105P, format din DJ 104A km 0+00045+000, DJ 105C km6+300-3+800 şi DJ 105P km 0+000-3+800;
- adresa nr. 11418/01.08.2017 cu privire la aprobarea emiterea hotărârii de aprobare a
proiectul “Modernizare drum judeţean DJ 104A, DJ 105C şi DJ 105P, format din DJ 104A km
0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800 şi DJ 105P km 0+000-3+800;
- prevederile art.36 alin.7 lit.”c” din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată și art. 35 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;
- Ghidul General POR precum și Ghidul solicitantului POR 2014 – 2020,

Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1..
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
republicată.
H OT Ă R Ă Ş T E :
ART 1. Se aprobă proiectul Modernizare drum interjudețean DJ 104A, 105C, 105P
format din DJ 104A km 0+000 - 45+000, DJ 105C km 6+300 - 3+800 și DJ 105 P km 0+000 3+800 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, propritatea de investiții
6.1Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura
TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale nr. apelului de proiecte POR 2016/6/6.1/2 Creșterea
gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin
modernizarea drumurilor Județene.
ART 2. Se aprobă acordul de parteneriat între Județul Brașov - lider de proiect şi UAT Oraș
Vicroria, UAT Comuna Șinca, Lisa, Recea, Sâmbăta de Sus, Hârseni, Drăguș, Ucea, Vișteaîn
vederea implementării în comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat nr. 6684 și 6696
din 10.05.2017 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART 3. Se aprobă valoarea totală a proiectuluiModernizare drum interjudețean DJ 104A,
105C, 105P format din DJ 104A km 0+000 - 45+000, DJ 105C km 6+300 - 3+800 și DJ 105 P km
0+000 - 3+800, în cuantum de 147417404,35 lei (inclusiv TVA).
ART 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 0 lei, reprezentând achitarea tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 0% din valoarea eligibilă a proiectului,
în cuantum de 0 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului Modernizare drum interjudețean DJ
104A, 105C, 105P format din DJ 104A km 0+000 - 45+000, DJ 105C km 6+300 - 3+800 și DJ 105
P km 0+000 - 3+800.
ART 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării
proiectuluiModernizare drum interjudețean DJ 104A, 105C, 105P format din DJ 104A km 0+000 45+000, DJ 105C km 6+300 - 3+800 și DJ 105 P km 0+000 - 3+800, pentru implementarea
proiectului în condiții optime, se vor asigura din buget local Județul Brașov
ART 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale din buget
local Județul Brașov.
ART 7. Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere ale proiectului
Modernizare drum interjudețean DJ 104A, 105C, 105P format din DJ 104A km 0+000 - 45+000, DJ
105C km 6+300 - 3+800 și DJ 105 P km 0+000 - 3+800, pe întreaga perioadă de durabilitate a
acestuia se vor suporta de către Județul Brașov – buget local
ART 8. Se împuternicește Dl Adrian Ioan Veștea, Președinte al Consiliului Județean
Brașov, să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Județul Brașov şi al
Partenerilor.
ART 9. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Orașului Victoria în vederea
ducerii sale la îndeplinire:
- Primarul Orașului Victoria Cristian Gheorghe
- Instituția Prefectului Județului Brașov
- Consiliului Județean Brașov
ART 10. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul CL al
Oraşului Victoria şi publicare pe site-ul propriu Primăriei Orașului Victoria.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 04.08.2017 cu un număr de 12 voturi pentru, voturi abţineri
0 , voturi împotrivă 0, din totalul de 15 consilieri / membri prezenţi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BADEA COSTICĂ

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. 103 din 31.08.2017
Cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al Oraşului
Victoria la data de 30.06.2017.
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2017.
Având în vedere referatul nr.13290/07.08.2017 al biroului buget financiar contabil
cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al Oraşului Victoria la
data de 30.06.2017.
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Victoria şi propunerile făcute în şedinţă;
Văzând prevederile Legii nr.215/2001 republicată art.36 alin.4 lit.”a” şi ale Legii
273/2006 art.49 alin.12 şi HCL 69/08.06.2017 – privind aprobarea bugetului Oraşului
Victoria pe anul 2017.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
republicată.

H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.unic– Se aprobă contul de execuţie a bugetului centralizat al Oraşului Victoria
la data de 30.06.2017 Anexele nr. 1-23 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BADEA COSTICĂ

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 funcţie: 15 nr consilierilor prezenţi : 14
Hotărârea a fost adoptată 14 voturi ”pentru” 0 abţineri 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. 104 din 31.08.2017

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului propriu de
specialitate a primarului Oraşului Victoria
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2017.
Analizând:
Nota de fundamentare nr. 6585/12.04.2017 a primarului Oraşului Victoria privind
necesitatea aprobării proiectului de hotărâre referitor la modificarea organigramei şi a statului de
funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului Oraşului Victoria;
Raportul de specialitate nr. 6584/11.04.2017 privind modificarea organigramei şi a
statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului Oraşului Victoria;
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;
Având în vedere:
Art.36 alin.(3), lit.b” din
Legea nr.215/2001 administraţiei publice locale –
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Art.100, alin.(1), (2),(3) şi (5), art.107, alin.(1) şi (3), art.111, alin.(3) şi art.112 din
Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările
ulterioare;
Art.26, alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
Art.III al OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
Avizul A.N.F.P Bucureşti nr. 37689 conexat cu nr.22307/2017
HCL nr.35/31.03.2017 cu privire la aprobarea bugetului Oraşului Victoria pe anul
2017;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată.

H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1. (1) Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul propriu de
specialitate al primarului Oraşului Victoria, conform anexelor I şi II.
(2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a primarului este de 133
din care 48 funcţii publice, 83 personal contractual, 2 demnitate publică.
(3) Anexele I şi II fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, se obrogă orice dispoziţie
contrară.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul
Oraşului Victoria.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BADEA COSTICĂ

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 funcţie: 15 nr consilierilor prezenţi : 14
Hotărârea a fost adoptată 9 voturi ”pentru” 5 abţineri 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. 105 din 31.08.2017
Cu privire la desemnarea pentru anul şcolar 2017/2018 a reprezentanţilor Consiliului Local al
Oraşului Victoria ca membri ai Consiliilor de administraţie şi ai Comisiilor pentru evaluarea
şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Victoria
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2017.
Având în vedere:
Expunerea de motive nr. 13269/07.08.2017 a primarului oraşului Victoria şi
referatul secretarul oraşului Victoria nr. 13268/07.08.2017 cu privire la desemnarea pentru anul
şcolar 2017/2018 a reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Victoria ca membri ai Consiliilor de
administraţie şi ai Comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat din Victoria;
Adresele înaintate de Colegiul Tehnic ”Dr. Alexandru Bărbat”, Liceul Teoretic
”I.C.Drăguşanu”, Centru de Educaţie Incluzivă Victoria, cu privire la numirea reprezentanţilor
Consiliului Local Victoria în Consiliul de Administraţie şi Comisia pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii în învăţământ la Colegiul Tehnic ”Dr. Alexandru Bărbat”;
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;
Văzând prevederile:
art.36 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală – republicată:
art.96, alin.(2), lit.a^1 din Legea 1/2011 educaţiei naţionale şi pct.1 al art.I din
Ordinul M.E.N nr.3160/2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin
Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014.
art.11, alin.(4) şi (9) din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu
modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată.

H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se desemnează pentru anul şcolar 2017/2018 reprezentanţii Consiliului
Local al Oraşului Victoria ca membri ai Consiliului de administraţie şi ai Comisiei pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ 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.51/29.09.2016 şi
HCL nr.30/30.03.2017 îşi încetează aplicabilitatea.
Art.3. Primarul Oraşului Victoria, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BADEA COSTICĂ

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 funcţie: 15 nr consilierilor prezenţi : 14
Hotărârea a fost adoptată 14 voturi ”pentru” 0 abţineri 0 împotrivă

Anexa nr. 1 la HCL NR.105/31.08.2017

Lista cu reprezentanţii Consiliului Local al Oraşului Victoria ca membri ai
Consiliului de administraţie şi ai Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Victoria

Nr.
crt

1

2

3

Denumirea unităţii
şcolare

Colegiul Tehnic
„Dr.Alexandru
Bărbat” Victoria
Învăţământ normal

Liceul Teoretic
“I.C.Dragusanu”
Victoria

Clubul Copiilor
Victoria

Adresa

VICTORIA, STR. SALCAMILOR
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.
STADIONULUI, nr.8, 505700,
jud. Brasov, tel/fax:
0268241404, E-mail:
clubvictoria@yahoo.com

Membru în
Consiliul de
administraţie

Saftiuc Adriana

Membru în
Comisia pentru
evaluarea şi
asigurarea
calităţii
Stînea TimoteiValentin

Miclea Ioan
Molnar Sorin

Smădu Octavian

Pasere
Alexandrina

Tabacu Traian

4
Centrul Şcolar
pentru Educaţie
Incluzivă Victoria

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

Ivan Adrian

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. 106 din 31.08.2017

Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice
din învăţământul preuniversitar la Liceul Teoretic ”I.C Drăguşanu” Victoria şi
Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2017.
Analizând raportul compartimentului de specialitate nr. 13240/07.08.2017 al biroul buget,
financiar contabil, privind aprobarea de către Consiliul Local al Or. Victoria a drepturilor aferente
personalului didactic pentru deplasare din localitatea de resedinta la locul de muncă şi de la locul
de muncă.
Văzând adresele:
- nr. 2546/11695/17.07.2017 înaintată de Liceul Teoretic ”I.C Drăguşanu” Victoria, cu privire
la aprobarea sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a
cadrelor didactice;
- nr. 1800/12880/11370/02.08.2017 înaintată de Colegiul Tehnic ”Dt. Al. Bărbat” Victoria, cu
privire la aprobarea sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de
muncă a cadrelor didactice;
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;
Prevederile art. 105, alin (2) lit f din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor
didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat şi ale art. 1 şi 2
din Instrucţiunile nr. 2/2011 – privind decontarea navetei cadrelor didactice, aprobate de Ministerul
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată.

H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se aprobă decontarea sumei de 1.075,6 lei, reprezentând cheltuieli de transport
pentru cadrele didactice din învâţământul preuniversitar, care nu au locuinţă în Or. Victoria, pentru
deplasările efectuate din localitatea de reşedinţă şi retur, după cum urmează:
- către Liceul Teoretic ”I.C Drăguşanu” Victoria – suma de 694,60 lei pentru luna iunie
2017;
- către Colegiul Tehnic ”Dt. Al. Bărbat” Victoria – suma de 381 lei pentru luna iulie
2017;
Art.2. Decontarea sumei prevăzute la art.1 se va face de către instituţiile mai sus
menţionate, cu încadrarea în bugetul aprobat.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Or. Victoria
prin aparatul propriu de specialitate, directorul şi contabilul fiecărei unităţi de învăţământ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BADEA COSTICĂ

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 funcţie: 15 nr consilierilor prezenţi : 14
Hotărârea a fost adoptată 13 voturi ”pentru” 0 abţineri 1 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. 107 din 31.08.2017

Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei Roba Doina
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2017.
Având în vedere expunerea nr.135666/11.08.2017 d-lui primar al oraşului Victoria ,
ancheta socială nr.11865 din 09.08.2017 a Biroului Asistenţă Socială cu privire la
acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei Roba Doina.
Luând în considerare 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 şi art.5 din HCL nr.23/23.02.2017 privind aprobarea programului
de măsuri pe anul 2017 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 şi prevederile art
25 din Legea 116/2002 privind combaterea marginalizării sociale.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
republicată.

H OT Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă, în condiţiile stabilite prin
HCL nr.23/23.02.2017 cu privire la aprobarea programului de măsuri pentru
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în anul 2017, în sumă de 400 lei
pentru d-na Roba Doina, domiciliată în Or.Victoria str.Libertaţii, bl.12, ap.3, jud.
Braşov, posesor CI seria BV, nr.598166, eliberat de SPCLEP Victoria la data de
17.09.2008.
Art.2 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BACEA COSTICĂ

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 funcţie: 15 nr consilierilor prezenţi : 14
Hotărârea a fost adoptată 9 voturi ”pentru” 5 abţineri 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. 108 din 31.08.2017
Cu privire la aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei Oraşului
Victoria cu principalele produse alimentare raţionalizate în caz
de mobilizare şi de război.
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2017.
Având în vedere referatul nr.14452/31.08.2017 cu privire la aprobarea Programului
de aprovizionare a populaţiei Oraşului Victoria cu principalele produse alimentare
raţionalizate în caz de mobilizare şi de război.
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Victoria şi propunerile făcute în şedinţă;
Văzând prevederile:
- Legii nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările
şi completările ulterioare;
- art. 10 alin.(5) din Legea nr.477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a
teritoriului pentru apărare;
- Legea nr.500/2002 privind finanţele public3e, cu modificările şi completările
ulterioare;
- HG nr. 370/2004 privind normele de aplicare a Legii nr. 477/2003;
- HG nr.1204/2007 privind asigurarea forţei de muncă necesare pe timpul stării de
asediu, la mobilizare şi pe timpul stării de război;
-HG nr.1222/2005 privind stabilirea principiilor evacuării în situaţii de conflict armat;
- Ordinul comun nr.109/2003 pentru aprobarea Normelor privind elaborarea
programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire către
populaţie a principalelor produse alimentare şi nealimentare pe baza de raţii şi cartele, în
caz de mobilizare sau de război;
- Ordinul nr.191/2004 privind aprobarea modelului, caracteristicilor, condiţiilor de
tipărire şi păstrare a cartelelor pentru distribuirea către populaţie a principalelor produse
alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi cartele, în caz de mobilizare sau de război;
- Hotărârea nr.00178/29.11.2016 aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării,
privind Planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
republicată.

H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.unic: Se aprobă Programul de aprovizionare a populaţiei Oraşului Victoria cu
principalele produse alimentare raţionalizate în caz de mobilizare şi de război conform
anexelor nr.1-6 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BACEA COSTICĂ

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 funcţie: 15 nr consilierilor prezenţi : 14
Hotărârea a fost adoptată 14 voturi ”pentru” 0 abţineri 0 împotrivă

