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. 109 din 25.09.2017
Cu privire la aprobarea rectificării bugetului Oraşului Victoria
pe anul 2017.

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.09.2017.
Având în vedere:
- Raportul nr. 15442/21.09.2017 întocmit de Biroul Buget Financiar Contabil cu privire
la rectificarea bugetului local al Orașului Victoria și modificarea listelor de investiții pe anul
2017.
- Referatul nr. 15447/21.09.2017 întocmit de Biroul Impozite și Taxe Locale, privind
rectificarea bugetului local al Or. Victoria pe anul 2017;
- Referatul nr.15142/14.09.2017 întocmit de Biroul Tehnic, cu privire la lucrări de
investiții și reparații 2017, propunere rectificare bugetară;
- Acordul de încetare nr.13.760/17.08.2017 privind contractual de întocmire
”Documentație Proiect Amenajament Pastoral Oras Victoria”;
- Adresa ISJ Brașov nr. 19.047/23.12.2016;
- Adresa nr.10877/30.06.2017 întocmită de Colegiul Tehnic ”dr. Al. Bărbat” prin care se
propune aprobarea proiectelor de buget local și cel al veniturilor finanțate integral sau partial din
venituri proprii aferente instituției după arondarea Grădiniței cu program prelungit nr.1 Victoria.
- HCL nr.3/05.01.2017 cu privire la aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ
pentru anul școlar 2017-2018 ce vor funcționa în orașul Victoria.

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 – republicată
art.36 alin.4 lit”a”,art. 63 alin.1 lit”c”, art.19, art.29 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
republicată.

H OT Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului local al Oraşului Victoria (total și pe secțiuni) pe
anul 2017, conform Anexei I la partea de venituri influente cu plus 47,18 mii lei, valoare totală
rectificată 16.250,22 mii lei și conform Anexei II la partea de cheltuieli, influente cu plus 250,20
mii lei, valoare totală rectificată 19.087,14 mii lei.
Art.2. Se aprobă listele de investiții (anexele 1a și 1b) pe anul 2017, pentru activitatea
proprie, conform anexei III.
Art.3. Se aprobă preluarea bugetului local pe anul 2017 al Grădiniței cu program prelungit
nr.1 Victoria de către Colegiului Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria.
Art.4. Se aprobă preluarea bugetului activităților finanțate parțial sau integral din venituri
proprii pe anul 2017 al Grădiniței cu program prelungit nr.1 Victoria de către Colegiului Tehnic
”Dr. Al. Bărbat” Victoria.

Art.5. Se aprobă utilizarea sumei de 2.836,92 mii lei din excedentul bugetului local al anului
precedent ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2017, ceea ce
presupune modificarea articolului nr.5 din HCL nr.100/31.07.2017 privind rectificarea bugetului
local al Orașului Victoria.
Art. 6. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
URDEA GHEORGHE

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 : 12
Hotărârea a fost adoptată 12 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. 110 din 25.09.2017
Privind validarea modificărilor prevăzute în Dispoziția Primarului Orașului
Victoria nr. 526/21.09.2017 – cu privire la aprobarea modificării bugetului local
al orașului Victoria pe anul 2017

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.09.2017.
Având în vedere raportul de specialitate cu nr. 15464/21.09.2017 întocmit de
Biroul Buget Financiar Contabil, cu privire la rectificarea bugetului local al Orașului
Victoria și modificarea listelor de investiții pe anul 2017.
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Victoria şi propunerile făcute în şedinţă.
Văzând prevederile art.36 alin.2 lit”b”,coroborat cu alin.4 lit.”a” Legii nr.215/2001
privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările și completările ulterioare,
art.82 din Legea 273/2006 – finanţele publice locale cu modificată și completată, respectiv
ale Dispoziției Primarului Orașului Victoria nr. 526/21.09.2017 – cu privire la aprobarea
modificării bugetului local al orașului Victoria pe anul 2017, adresa nr. BVR-TRZ3491/18.09.2017 emisă de DGRFP Brașov
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 validea modificărilor bugetului local al orașului Victoria pe anul
2017 prevăzute în Dispoziția Primarului Orașului Victoria nr. 526/21.09.2017 – cu privire la
aprobarea modificării bugetului local al orașului Victoria pe anul 2017, conform anexei care
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
URDEA GHEORGHE

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 : 12
Hotărârea a fost adoptată 12 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. 111 din 28.09.2017

Cu privire la aprobarea vânzării unui apartament compus din 1 cameră şi dependinţe
în suprafaţă de 16 mp cu o cotă de 23,52 mp din elementele de uz comun situat în
str.Muncii nr.11/1B – fondul locativ de stat, către titularul contractului de închiriere
Gunesch Florina Mirela.

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2017.
Având în vedere referatul nr.13744/17.08.2017 al biroului ADPP cu privire la
aprobarea vânzării în condiţiile prevăzute de Legea 215/2001 şi ale Legii 114/1996
republicată a unui apartament compus din 1 cameră şi dependinţe în suprafaţă de 16 mp
cu o cotă de 23,52 mp din elementele de uz comun situat în str.Muncii nr.11/1B – fondul
locativ de stat, către titularul contractului de închiriere Gunesch Florina Mirela.
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.”b” art.121, art.122 alin.2, art.123
din Legea nr.215/2001, administratiei publice locale, republicată, cu modificările și
completările urletrioare, art.1650-1657, art.1660-1663, art.1666, art.1671-1674, art.17411745, art.1755-1757 din Legea 287/2009 – Codul Civil, art.723, art.1650-1657, art.16601663, art.1666, art.1671-1674, art.1741-1745, art.1755-1757 şi art.4 si art.6 din legea
nr.213/1998 privind proprietatea publică, Legii 7/1996 cadastrului și a publicității
imobiliare, republicată, Legii 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele
măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, Decretul-Lege 61/1990 privind vînzarea
de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, Legea 85/1992 privind
vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din
fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, OU 10/1993 privind
actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile
prestate în favoarea unor persoane fizice sau juridice, Legea 114/1996 legea locuinţei
republicată şi Contractul de închiriere nr.6740/01.08.2012.
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 vânzarea în condiţiile prevăzute de Legea 215/2001 şi ale Legii
114/1996 republicată a unui apartament compus din 1 cameră şi dependinţe în suprafaţă
de 16 mp cu o cotă de 23,52 mp din elementele de uz comun situat în str.Muncii nr.11/1B
– fondul locativ de stat, către titularul contractului de închiriere Gunesch Florina Mirela,
având la bază raportul de evaluare nr.62/13294/07.08.2017 astfel:
Adresa
apartamentului
str.Muncii nr.11/1B

Nr.de CF

Nr.cadastral

Preţul de vânzare

CF 100465-C1-U3

nr.cad/nr.topo 95/1/1/1/1/1/1/1/29/
1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/2/6//2/2/3/
8/6/10/2/3/2/2/2/4/2

488 euro

Art.2. Preţul de vânzare a apartamentului situat în str.Muncii nr.11/1B, s-a stabilit
în baza raportului de evaluare nr.62/13294/07.08.2017 la suma de 488 Euro la care se
adaugă suma de 299 lei ce reprezintă cheltuielile efectuate cu întocmirea rapoartului de
evaluare.
Art.3. Cheltuielile ocazionate cu întocmirea contractului de vânzare cumpărare în
formă autentică ,onorariul notarului public precum şi taxele ANCPI cad în sarcina
cumpărătorului.
Art.4. Se aprobă condiţiile de vânzare a apartamentului situat în str.Muncii
nr.11/1B – fondul locativ de stat către titularu contractului de închiriere după cum
urmează:
- certificat de neurmările fiscal ( din care să rezulte: plata chiriei la zi, plata tuturor
datoriilor, altele decât chiria, înregistrate la biroul de impozite şi taxe);
- plata la zi a utilităţilor (energie electrică, gaz metan, apă canal, salubritate);
- locuinţa poate fi cumpărată cu plata integrală sau în rate cu un avans de minim
20%;
- cumpărarea cu plata în rate se va face în maxim 12 rate, în 24 de luni;
- plata se face la cursul de schimb euro/leu stabilit de BNR din ziua plăţii;
Art.5. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
URDEA GHEORGHE

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 : 15
Hotărârea a fost adoptată 15 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. 112 din 28.09.2017

Cu privire la aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii între Oraşul
Victoria şi SC PROTAN SA pe o perioadă de 1 (un) an de la data de 01.12.2017–
01.12.2018 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a
deşeurilor de origine animală
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2017.
Având în vedere referatul nr.14265/29.08.2017 al biroului ADPP cu privire la
aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii între Oraşul Victoria şi SC PROTAN
SA pe o perioadă de 1 (un) an de la data de 01.12.2017– 01.12.2018 privind organizarea
şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală.
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Victoria şi propunerile făcute în şedinţă;
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, administratiei publice locale, republicată, cu
modificările și completările urletrioare, 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
republicată.

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 01.12.2017– 01.12.2018 privind
organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală.
Art.2. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
URDEA GHEORGHE

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 : 15
Hotărârea a fost adoptată 15 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. 113 din 28.09.2017

Cu privire la aprobarea constituirii unui drept de superficie directă de teren fără
licitaţie publică cu plata superficiei pentru suprafaţa de 18 mp, situată în
str.Pieţii nr.1P, cu destinaţia “extindere spaţiu comercial” la cererea
proprietarului dl.Balcu Silviu.

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2017.
Având în vedere referatul nr.14619/04.09.2017 al biroului ADPP cu privire la
aprobarea constituirii unui drept de superficie directă de teren fără licitaţie publică cu
plata superficiei pentru suprafaţa de 18 mp, situată în str.Pieţii nr.1P, cu destinaţia
“extindere spaţiu comercial” la cererea proprietarului.
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.”b”, art.119, art.120, art.121 alin.2, art.122
alin.2, art.123 alin.1 şi art.124 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările urlerioare, art.25, 26, 27,art.47 şi 48 din Legea
350/2001 republicată privind amenajarea teritoriului si urbanismul, art.551 pct.2-6, art.
693 – 702, art.1777 – 1823 din Legea 287/2009 Codul Civil, 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 cu modificările
și completările urlerioare, 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 şi alin.3 şi art.137, Ordinul nr.1340/2015
privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în
evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, şi HCL
nr.8/28.07.2016-Cu privire la aprobarea Regulamentului referitor la închirierea/constituirea
dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri din domeniul privat al Oraşului
Victoria.
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 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 18 mp teren ce aparţine domeniului privat al
localităţii Or.Victoria, situat în str.Pieţii nr.1P, cu destinaţia “extindere spaţiu comercial” la
cererea proprietarului dl.Balcu Silviu, 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 18 mp din suprafaţa totală de 2 Ha şi
0307 mp din CF 100559 nr.cad.125/1/1/1/1/2/2/2, conform Legii 7/1996 – privind
cadastrul si publicitatea imobiliară şi Ordinul nr.700/2014 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

Act de
proprietate

Oraşul
Victoria
domeniul
privat

Identificator
NR.CADASTRAL

CF
100559

125/1/1/1/1/2/2/2

NR.
C.F.

100559

Suprafata
din acte
mp
20.307

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

CF

LOT 1

----------

NOU

18

TEREN
INTRAVILAN
Curţi construcţii

20.289

TEREN
INTRAVILAN
Curţi construcţii

CF 100559

LOT 2

125/1/1/1/1/2/2/2

100559

Descrierea
imobilului

Art.3.Dreptul de superficie 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 18 mp în baza documentaţiei cadastrale de
dezmembrare şi primă înscriere.
Art.5. 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.6. Preţul pentru constituirea dreptului superficie directă de teren fără licitaţie
publică cu plata superficiei asupra terenului de 18 mp situat în Str.Pieţii nr.1P, este de 7
euro/mp conform pct.20 din Anexa nr.1 la HCL nr.72/27.10.2016 la care se adaugă
utilităţile.
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_____”B”____=________7_______euro/mp_________=______7______euro/mp
D=DRUMURI IN ZONA – există D=______7 ______euro/mp x ___0,2______%_______=______0,014________euro/mp
RETEA APA___7____euro/mp x ___0,5___%_________=_______0,035_____euro/mp
RETEA CANAL____7_____euro/mp x__0,5____%_____=________0,035_____euro/mp
G=GAZE NATURALE - există
G=____7____euro/mp x__0,5__%_________________=_______0,035_______euro/mp

T=TERMOFICARE- nu există
T=____0_____euro/mp x__0___%_____________________=______0________euro/mp
Tf=TELEFONIE - există
Tf=____7______euro/mp x ______________0,5___%_____=____0,035_____euro/mp
E=ELECTRICITATE- există
E=____7______euro/mp x __0,5___%_______________=______0,035_______euro/mp
P = 7+ 0,014 +0,035 +0,035 +0,035 +0,035 +0,035 = 7,189
TOTAL PRET UNITAR "P"=_______7,189____euro/mp

VALOAREA TERENULUI = 7,189 euro/mp x 18 mp= 129,402 euro – rotunjit
130 euro. La superficie nu se adaugă TVA.
Art.7. Preţul superficiei directe se va achita integral la data semnării contractului de
superficie.
Art.8. 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.9. 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
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, 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.- Împuternicirea primarul Or.Victoria pentru a semna în faţa notarului, în
formă autentică a contractului de superficiei.
Art.13. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
URDEA GHEORGHE

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 : 15
Hotărârea a fost adoptată 15 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. 114 din 28.09.2017

Cu privire la aprobarea diminuării terenului concesionat în suprafaţă de 2.300
mp situat în str.Primăverii nr.7 înscris în CF 100250 nr.topo/nr.cad.100250,
deţinut de SC Theona SRL în baza contractului nr.97/14.01.2005, cu suprafaţa
de 500 mp care nu mai este utilă şi încheierea unui act adiţional la contractul
de conceseiune nr.97/14.01.2005 cu privire la modificarea art.1 Cap.II –
obiectul contractului şi art.21 Cap.XII- dispoziţii finale din contract
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2017.
Având în vedere referatul nr.14683/05.09.2017 al biroului ADPP cu privire la
aprobarea diminuării terenului concesionat în suprafaţă de 2.300 mp situat în
str.Primăverii nr.7 înscris în CF 100250 nr.topo/nr.cad.100250, deţinut de SC Theona SRL
în baza contractului nr.97/14.01.2005, cu suprafaţa de 500 mp care nu mai este utilă şi
încheierea unui act adiţional la contractul de conceseiune nr.97/14.01.2005 cu privire la
modificarea art.1 Cap.II – obiectul contractului şi art.21 Cap.XII- dispoziţii finale din
contract.
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.”b”şi „c”, art.121, 123 alin.1 şi 2 ,
art.125 alin.1 şi 2 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările și completările urlerioare, Legea 50/1991 privind autorizarea executării
construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, Legea 287/2009
republicată – Codul Civil art.871-873, Legea 7/1996 Legii 7/1996 cadastrului și a
publicității imobiliare, republicată, Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, republicată art.25, 26 şi 27, Ordinul 844/2010 pentru aprobarea
Regulamentului privind înscrierea din oficiu în cartea funciară după finalizarea lucrărilor de
cadastru şi Ordinul 700/2014 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 şi alin.3 şi art.137, Ordinul 1340/2015 privind
modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele
de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 şi contractul de concesiune
nr.97/14.01.2005.
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 diminuarea terenului concesionat în suprafaţă de 2.300 mp situat
în str.Primăverii nr.7 înscris în CF 100250 nr.topo/nr.cad.100250, deţinut de SC Theona
SRL în baza contractului nr.97/14.01.2005, cu suprafaţa de 500 mp care nu mai este utilă
şi încheierea unui act adiţional la contractul de conceseiune nr.97/14.01.2005 cu privire la
modificarea art.1 Cap.II – obiectul contractului şi art.21 Cap.XII- dispoziţii finale din
contract.

Art.2. Se aprobă efectuarea lucrărilor de dezmembrare a terenului de 2.300 mp
în două loturi – 1800 mp şi 500 mp teren ce aparţin domeniului privat al Or.Victoria după
cum urmează:
TABEL DE MIŞCARE PARCELARĂa imobilului situat în UAT VICTORIA (fişa imobilului)
A. SITUAŢIA INIŢIALĂ
SITUATIA DIN ACTE
Proprietar

Cotă
parte

Act de
proprietate

Identificator
NR.CADASTRAL

NR.
C.F.

Suprafata
din acte

CF

100250

100250

2.300

ORASUL
VICTORIA
DOMENIU
PRIVAT

Descrierea
mobilului
TEREN
INTRAVILAN
curţii construcţii

B. SITUAŢIA DUPĂ DEZLIPIRE ŞI PRIMA ÎNSCRIERE
SITUATIA DIN ACTE
Proprietar
ORASUL
VICTORIA
DOMENIU
PRIVAT
ORASUL
VICTORIA
DOMENIU
PRIVAT

Act de
proprietate

Identificator
nr.parcela/
nr.topografic

NR.CAD.
ATRIBUIT

NR.
C.F.

Suprafata
din acte

CF

LOT 1

Nou

NOU

500

100250

LOT 2

100250

100250

1.800

Descrierea
imobilului
TEREN
INTRAVILAN
curţii
construcţii
Teren
INTRAVILAN
curţii
construcţii

Art.3. Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de conceseiune
nr.97/14.01.2005 cu privire la modificarea art.1 Cap.II – obiectul contractului şi art.21
Cap.XII- dispoziţii finale, cu referire la diminuarea suprafeţei de teren concesionată.
Art.4. Actul adiţional la contractul de conceseiune nr.97/14.01.2005 cu privire la
modificarea art.1 Cap.II – obiectul contractului şi art.21 Cap.XII- dispoziţii finale, cu
referire la diminuarea suprafeţei de teren concesionată se va încheia numai după
obţinerea extrasului de carte funciară cu noua suprafaţă de 1.800 mp.
Art.5. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
URDEA GHEORGHE

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 : 15
Hotărârea a fost adoptată 15 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. 115 din 28.09.2017
Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice
din învăţământul preuniversitar la Grădinița cu Program Prelungit
nr.1 Victoria
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2017.
Analizând raportul compartimentului de specialitate nr. 15121/14.09.2017 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 și de la locul de muncă.
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Victoria şi propunerile făcute în şedinţă;
Văzând adresele:
- nr.497/14540/01.09.2017, nr.498/14539/01.09.2017, înaintate de Grădinița cu
Program Prelungit nr.1, cu privire la aprobarea sumelor necesare decontării cheltuielilor de
transport la și de la locul de muncă a cadrelor didactice;
Conform prevederilor art. 105, alin (2) lit f din Legea educației naționale nr.1/2011,
cu modificările și 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 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
republicată.
H OT Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă decontarea sumei de 164 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 Grădinița cu Program Prelungit nr.1 Victoria – suma de 164 lei pentru
lunile iunie, iulie 2017;
Art.2. Decontarea sumei prevăzute la art.1 se va face de către instituțiile mai
sus menționate, cu încadrarea în bugetul 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
URDEA GHEORGHE

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 : 15
Hotărârea a fost adoptată 14 voturi ”pentru” 0 abțineri 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. 116 din 28.09.2017
Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Călin Aurel
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2017.
Având în vedere expunerea nr.14985/12.09.2017 d-lui primar al orașului Victoria ,
ancheta socială nr.13269 din 11.09.2017 a Biroului Asistenţă Socială cu privire la
acordarea unui ajutor de urgență d-nei Nevolnicu Maria.
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 și 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 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
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 și combaterea marginalizării sociale în anul 2017, în sumă de 500 lei
pentru domnul Călin Aurel, domiciliat în Or.Victoria str.Victoriei, bl.14,s.C ap.36,
jud. Brașov, posesor CI seria BV, nr.656675, eliberat de SPCLEP Victoria la data de
07.10.2009.
Art.2 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
URDEA GHEORGHE

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 : 15
Hotărârea a fost adoptată 13 voturi ”pentru” 2 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. 117 din 28.09.2017
Cu privire la aprobarea aprobarea documentației Proiect tehnic pentru
obiectivul de investiții” P.T. amenajare și reabilitare str. Grădinarilor”
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2017.
Văzând :
referatul nr.14900/08.09.2017
biroului tehnic cu privire la aprobare
documentației Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții
”P.T. amenajare și
reabilitare str. Grădinarilor” şi avizul nr.1 al comisiei tehnice de amenajare a
teritoriului şi urbanism.
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Victoria şi propunerile făcute în şedinţă;
Având în vedere :
- art.36 alin.(2), lit.”b”, ”c”, alin.(4) lit.”d”, art.125-126 din Legea nr.215/2001
administratiei publice locale, republicată, cu modificările și completările urletrioare;
- art.41- 48 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată;
- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată;
- HG. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnicoeconomice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare
a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
republicată.

H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1 Se aprobă documentația tehnică a obiectivului de investiție ”P.T. amenajare
și reabilitare str. Grădinarilor”.
Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți documentației Proiect
tehnic pentru obiectivul de investiții ”P.T. amenajare și reabilitare str. Grădinarilor”.
Art.3 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
URDEA GHEORGHE

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou tehnic, birou audit intern,
Nr. consilierilor în funcție: 15 nr consilierilor prezenți : 15
Hotărârea a fost adoptată 15 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. 118 din 28.09.2017
Cu privire la aprobarea documentației Proiect tehnic pentru obiectivul de
investiții”P.T. drum de acces str.Moldoveanu- str. Victoriei”
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2017.
Văzând :
referatul nr.14901/08.09.2017
biroului tehnic cu privire la aprobarea
documentației Proiect tehnic pentru oviectivul de investiții ”P.T. drum acces
str.Moldoveanu-str.Victoriei” şi avizul nr.2 al comisiei tehnice de amenajare a
teritoriului şi urbanism.
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Victoria şi propunerile făcute în şedinţă;
Având în vedere :
- art.36 alin.(2), lit.”b”, ”c”, alin.(4) lit.”d”, art.125-126 din Legea nr.215/2001
administratiei publice locale, republicată, cu modificările și completările urletrioare;
- art.41- 48 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată;
- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată;
- HG. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnicoeconomice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare
a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
republicată.
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1 Se aprobă documentația Proiect tehnic pentru oviectivul de investiții ”P.T.
amenajare și reabilitare str. Grădinarilor”.
Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți documentației Proiect
tehnic pentru obiectivul de investiții ”P.T. amenajare și reabilitare str. Grădinarilor”.
Art.3 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
URDEA GHEORGHE

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou tehnic, birou audit intern,
Nr. consilierilor în funcție: 15 nr consilierilor prezenți : 15
Hotărârea a fost adoptată 15 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. 119 din 28.09.2017
Cu privire la aprobarea documentației Proiect tehnic pentru obiectivul de
investiții ”Amenajare Parc zona de locuințe str.Pieții și str.Aleea Bujorului”
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2017.
Văzând :
referatul nr.14902/08.09.2017
biroului tehnic cu privire la aprobarea
documentației Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții ”Amenajare Parc zona de
locuințe str.Pieții și str.Aleea Bujorului” şi avizul nr.3 al comisiei tehnice de
amenajare a teritoriului şi urbanism.
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Victoria şi propunerile făcute în şedinţă;
Având în vedere :
- art.36 alin.(2), lit.”b”, ”c”, alin.(4) lit.”d”, art.125-126 din Legea nr.215/2001
administratiei publice locale, republicată, cu modificările și completările urletrioare;
- art.41- 48 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată;
- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată;
- HG. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnicoeconomice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare
a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
republicată.
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1 Se aprobă documentația Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții
”Amenajare Parc zona de locuințe str.Pieții și str.Aleea Bujorului”.
Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți documentației Proiect
tehnic pentru obiectivul de investiții ”Amenajare Parc zona de locuințe str.Pieții și
str.Aleea Bujorului”.
Art.3 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
URDEA GHEORGHE

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou tehnic, birou audit intern,
Nr. consilierilor în funcție: 15 nr consilierilor prezenți : 15
Hotărârea a fost adoptată 15 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. 120 din 28.09.2017
Cu privire la aprobarea documentației Proiect tehnic pentru obiectivul de
investiții ”Lucrări eficientizare energetică imobil Grădinița str. Mihai
Eminescu”
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2017.
Văzând :
referatul nr.14904/08.09.2017
biroului tehnic cu privire la aprobarea
documentației Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții ”Lucrări eficientizare
energetică imobil Grădinița str.Mihai Eminescu” şi avizul nr.5 al comisiei tehnice de
amenajare a teritoriului şi urbanism.
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Victoria şi propunerile făcute în şedinţă;
Având în vedere :
- art.36 alin.(2), lit.”b”, ”c”, alin.(4) lit.”d”, art.125-126 din Legea nr.215/2001
administratiei publice locale, republicată, cu modificările și completările urletrioare;
- art.41- 48 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată;
- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată;
- HG. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnicoeconomice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare
a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
republicată.
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1 Se aprobă documentația Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții ”Lucrări
eficientizare energetică imobil Grădinița str. Mihai Eminescu”.
Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți documentației Proiect
tehnic pentru obiectivul de investiții ”Lucrări eficientizare energetică imobil
Grădinița str. Mihai Eminescu”.
Art.3 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
URDEA GHEORGHE

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou tehnic, birou audit intern,
Nr. consilierilor în funcție: 15 nr consilierilor prezenți : 15
Hotărârea a fost adoptată 15 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. 121 din 28.09.2017
Cu privire la aprobarea documentației Proiect tehnic pentru obiectivul de
investiții ”Lucrări eficientizare energetică clădire corp L Liceul Teoretic
I.C.Drăgușanu”
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2017.
Văzând :
referatul nr.14903/08.09.2017
biroului tehnic cu privire la aprobarea
documentației Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții ”Lucrări eficientizare
energetică clădire corp L Liceul Teoretic I.C.Drăgușanu” şi avizul nr.4 al comisiei
tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism.
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Victoria şi propunerile făcute în şedinţă;
Având în vedere :
- art.36 alin.(2), lit.”b”, ”c”, alin.(4) lit.”d”, art.125-126 din Legea nr.215/2001
administratiei publice locale, republicată, cu modificările și completările urletrioare;
- art.41- 48 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată;
- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată;
- HG. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnicoeconomice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare
a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
republicată.
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1 Se aprobă documentația Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții ”Lucrări
eficientizare energetică clădire corp L Liceul Teoretic I.C.Drăgușanu”.
Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți documentației Proiect
tehnic pentru obiectivul de investiții ”Lucrări eficientizare energetică clădire corp L
Liceul Teoretic I.C.Drăgușanu”.
Art.3 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
URDEA GHEORGHE

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou tehnic, birou audit intern,
Nr. consilierilor în funcție: 15 nr consilierilor prezenți : 15
Hotărârea a fost adoptată 15 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. 122 din 28.09.2017
privind aprobarea plafonului minim al obligațiilor fiscal restante datorate de
către debitorii persoane fizice și juridice, care urmează a fi publicate
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2017.
Văzând :
expunerea de motive a primarului, nr.15058/13.09.2017, la proiectul de hotărâre cu
privire la aprobarea plafonului minim al obligațiilor fiscal restante datorate de către debitorii
persoane fizice și juridice, care urmează a fi publicate
- referatul nr.15059/13.09.2017 biroului impozite și taxe locale cu privire la aprobarea
aprobarea plafonului minim al obligațiilor fiscal restante datorate de către debitorii persoane fizice
și juridice, care urmează a fi publicate.
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;
Având în vedere :
- art.36 alin.(1), alin.(4) lit.”c” din Legea nr.215/2001 administratiei publice locale,
republicată, cu modificările și completările urletrioare;
- art.20 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată;
art 162 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările și
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 aprobă plafonului obligațiilor de plată restante față de bugetul local datorate de
persoane fizice și juridice, necesar publicării pe pagina de internet proprie a listelor cu debitorii
care înregistrează obligații fiscale restante, astfel:
- pentru persoane fizice: 200 lei
- pentru persoane juridice -700 lei
Art.2. Se aprobă formularele prezentate în anexele 1-3, care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre, reprezentând modelul listei de publicat pentru persoanele fizice și juridice și
notificarea acestora.
Art.3.(1) Listele cu debitori se publică trimestrial, până în ultima zi a primei luni din
trimestrul următor celui de raportare și cuprinde obligații fiscale restante la sfârșitul trimestrului și
neachitate la data publicării listei.
(2) În situația achitării integrale a obligațiilor fiscale datorate, Biroul Impozite și Taxe Locale
va proceda la modificarea corespunzătoare pentru fiecare debitor care și-a achitat aceste debite.
Art.4. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
URDEA GHEORGHE

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou impozite și taxe, birou audit intern,
Nr. consilierilor în funcție: 15 nr consilierilor prezenți : 15
Hotărârea a fost adoptată 14 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. 123 din 28.09.2017
privind intenția de retragere unilaterală a Orașului Victoria, prin Consiliul local
al orașului Victoria, în calitate de asociat-membru fondator, din cadrul
Asociației Intercomunitare ”Eco Sistem Victoria”
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2017.
Văzând expunerea de motive a primarului, 15180/15.09.2017 la proiectul de hotărâre
privind intenția de retragere unilaterală a Orașului Victoria, prin Consiliul local al orașului Victoria,
în calitate de asociat-membru fondator, din cadrul Asociației Intercomunitare ”Eco Sistem Victoria”.
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;
Având în vedere :
art.36 alin.(9), art.39, alin(1) din Legea nr.215/2001 administratiei publice locale,
republicată, cu modificările și completările urletrioare;
Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, cu modificările și
completările ulterioare;
Legea privind serviciul de salubrizare a localitățiilor, nr. 101/2006, cu modificările și
completările ulterioare;
Ordonanța de urgentă nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare;
Cap. 5, pct.5.3 – Retragerea din asociație din Ghidulul privind constituirea,
inregistrarea, organizarea și mamagementul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiectu
de activitate serviciile de utilitate publică, emis de M.A.I Direcția pentru Servicii de Interes General,
Investiții si Dezvoltare Locală;
Hotărârea Consiliului Local Victoria nr.74 din 25.06.2009 a Consiliului Local Victoria
privind participarea orașului Victoria, la constituirea Asociației Intercomunitare ”Eco Sistem
Victoria”, aprobarea Actului Constitutiv și Statutul Asociației;
Capitolul IV – Asociații, art.11 din Statutul Asociației Intercomunitare ”Eco Sistem
Victoria” aprobat prin HCL nr.67/29.09.2016 privind modificarea Actului Constitutiv și Statutul
Asociației, conform anexelor de modificare aprobate prin Hotărârea AGA nr.2/01.09.2016;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată.

H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Consiliul local al orașului Victoria își exprimă intenția de retragere unilaterală a
Orașului Victoria, în calitate de asociat-membru fondator, din cadrul Asociației Intercomunitare
”Eco Sistem Victoria”.
Art.2. După expirarea termenului stabilit la Capitolul IV – Asociații, art.11 alin.(2) din
Statutul asociatiei, respectiv 3 luni de la comunicarea prezentei, urmează să fie emis actul
administrativ de retragere unilaterală a Orașului Victoria, în calitate de asociat-membru fondator,
din cadrul Asociației Intercomunitare ”Eco Sistem Victoria”.
Art.3. Se împuternicește domnul Cristian Gheorghe în calitate de primar al orașului Victoria
cu ducerea la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
URDEA GHEORGHE

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, A.I ”Eco Sistem Victoria”, birou audit intern,
Nr. consilierilor în funcție: 15 nr consilierilor prezenți : 15
Hotărârea a fost adoptată 15 voturi ”pentru” 0 abțineri 0 împotrivă

