ROMÂNIA
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. 172 din 11.12.2017
Cu privire la aprobarea rectificării bugetului Oraşului Victoria
pe anul 2017.
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa extraordinară din data de 11.12.2017.
Având în vedere:
- Raportul nr. 28417/05.12.2017 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. 28416/05.12.2017 întocmit de Biroul Impozite și Taxe
Locale, privind rectificarea bugetului local al Or. Victoria pe anul 2017;
- Referatul nr.27978/28.11.2017 întocmit de Biroul Tehnic, cu privire la
lucrări de investiții și reparații 2017, propunere rectificare bugetară;
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local Victoria şi propunerile făcute în şedinţă;
- Adresa nr.3310/28164/04.12.2017 întocmită de Colegiul Tehnic ”Dr. Al.
Bărbat” prin care se solicită alocare fonduri pentru reparația sistemului de
supraveghere;
- Adresele
nr.5174/28169/05.12.2017,
nr.
3859/26640/07.11.2017
întocmite de Liceul Teoretic ”I.C Drăgușanu” Victoria prin care se solicită
rectificarea bugetului local pe anul 2017;
- Adresa nr.866/28163/04.12.2017 întocmită de Clubul Sportiv Chimia
Oraș Victoria prin care se solicită rectificarea bugetului local pe anul 2017.
- Adresa nr.240/27607/22.11.2017 întocmită de Casa de Cultură a Orașului
Victoria prin care se solicită rectificarea bugetului local pe anul 2017.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată art.36 alin.4 lit”a”,art. 63 alin.1 lit”c”și art.19, art.29 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 8,58 mii lei, valoare totală
rectificată 17.115,39 mii lei și conform Anexei II la partea de cheltuieli, influente cu plus 8,58 mii
lei, valoare totală rectificată 20.135,72 mii lei.
Art.2. Se aprobă bugetul local pe anul 2017 al Liceului Teoretic ”I.C Drăgușanu” Victoria,
conform anexei II.1.
Art.3. Se aprobă bugetul local pe anul 2017 al Colegiului Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria,
conform anexei II.2.

Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului activitățiilor finanțate integral sau parțial din venituri
proprii centralizat aferent UAT Orașul Victoria pe anul 2017– total și pe secțiuni, conform –
Anexei III, cu influente plus 2,67 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli,
valoare total rectificată 484,41 mii lei.
Art.5. Se aprobă rectificarea bugetului activitățiilor finanțate integral sau parțial din venituri
proprii desfășurate direct de către UAT Orașul Victoria pe anul 2017– total și pe secțiuni,
conform Anexei IV.
Art.6 Se aprobă rectificarea bugetului activităților și instituțiilor publice finanțate integral
sau parțial din venituri proprii desfășurate de către Clubul Sportiv Chimia Oraș Victoria pe anul
2017 - total și pe secțiuni, cu influențe plus 1,36 mii lei, conform anexei V.
Art.7 Se aprobă rectificarea bugetului activităților și instituțiilor publice finanțate integral
sau parțial din venituri proprii desfășurate de către Casa de Cultură a Orașului Victoria pe anul 2017
- total și pe secțiuni, cu influențe plus 1,31 mii lei, conform anexei VI.
Art.8 Anexele I-VI fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BĂIULESCU CRISTIAN

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

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

OMÂNIA
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. 173 din 11.12.2017
Privind validarea modificărilor prevăzute în Dispoziția Primarului Orașului
Victoria nr. 814/29.11.2017 – cu privire la aprobarea modificării bugetului local
al orașului Victoria pe anul 2017
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa extraordinară din data de 11.12.2017.
Având în vedere raportul de specialitate cu nr. 28332 întocmit de Biroul Buget
Financiar Contabil, cu privire la validarea modificării bugetului local al Orașului
Victoria dispusă prin Dispoziția primarului nr.814/29.11.2017.
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” din Legea 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;
- adresa nr. DGRFP Brașov nr.BVR-TRZ-4471/23.11.2017 cu privire la
alocarea sumei de 676 mii lei către UAT Victoria din sume defalcate din taxa pa
valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
orașelor și municipiilor, pe baza costului standard per elev/ preșcolari;
- adresa nr.3242/24.11.2017 înaintate de Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” și
adresa nr. 5098/23.11.2017 înaintată de Liceul Teoretic ”I.C. Drăgușanu”;
- Dispoziția Primarului Orașului Victoria nr. 814/29.11.2017 – cu privire la
aprobarea modificării bugetului local al orașului 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 Se aprobă validea modificărilor bugetului local al orașului Victoria pe
anul 2017 prevăzute în Dispoziția Primarului Orașului Victoria nr. 814/29.11.2017 –
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
BĂIULESCU CRISTIAN

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

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

ROMÂNIA
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. 174 din 11.12.2017
Cu privire la aprobarea documentației tehnice pentru obiectivul de investiții
”P.T. mobilitate/reabilitare urbană”
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa extraordinară din data de 11.12.2017.
Văzând :
- referatul nr.27876/28.11.2017 întocmit de biroul tehnic cu privire la aprobarea
documentației tehnice pentru obiectivul de investiții ”P.T. mobilitate/reabilitare
urbană” şi avizul nr.6 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 temnică pentru obiectivul de investiții ”P.T.

mobilitate/reabilitare urbană”.

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți documentației Proiect
tehnic pentru obiectivul de investiții ”P.T. mobilitate/reabilitare urbană”.
Art.3 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BĂIULESCU CRISTIAN

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

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

ROMÂNIA
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. 175 din 11.12.2017
Cu privire la aprobarea documentației tehnice pentru obiectivul de investiții
”Proiectare sistem de încălzire corp nou Sala Consiliu Local”

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa extraordinară din data de 11.12.2017.
Văzând :
- referatul nr.27887/28.11.2017 întocmit de biroul tehnic cu privire la aprobarea
documentației tehnice pentru obiectivul de investiții ”Proiectare sistem de încălzire
corp nou Sala Consiliu Local” 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 temnică pentru obiectivul de investiții ”Proiectare

sistem de încălzire corp nou Sala Consiliu Local”.

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți documentației Proiect
tehnic pentru obiectivul de investiții ”Proiectare sistem de încălzire corp nou Sala

Consiliu Local”.

Art.3 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BĂIULESCU CRISTIAN

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

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

ROMÂNIA
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. 176 din 11.12.2017
Cu privire la aprobarea documentației tehnice pentru obiectivul de investiții
”P.T. Amenajare Garaje-Curte Primăria Victoria”
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa extraordinară din data de 11.12.2017.
Văzând :
- referatul nr.27885/28.11.2017 întocmit de biroul tehnic cu privire la aprobarea
documentației tehnice pentru obiectivul de investiții ”P.T. Amenajare Garaje-Curte
Primăria Victoria” 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 tehnică pentru obiectivul de investiții ”P.T.

Amenajare Garaje-Curte Primăria Victoria”.
Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți documentației Proiect
tehnic pentru obiectivul de investiții ”P.T. Amenajare Garaje-Curte Primăria

Victoria”.
Art.3 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BĂIULESCU CRISTIAN

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,
Nr. consilierilor în funcție: 15 nr consilierilor prezenți : 13
Hotărârea a fost adoptată 13 voturi ”pentru” 0 abțineri 0 împotrivă

ROMÂNIA
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. 177 din 11.12.2017
Cu privire la aprobarea documentației tehnice pentru obiectivul de investiții
”Reabilitare canalizare str. Viitorului – str. Victoriei”
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 11.12.2017.
Văzând :
- referatul nr.27883/28.11.2017 întocmit de biroul tehnic cu privire la aprobarea
documentației tehnice pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare canalizare str.
Viitorului – str. Victoriei” 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 temnică pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare

canalizare str. Viitorului – str. Victoriei”.
Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți documentației Proiect
tehnic pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare canalizare str. Viitorului – str.

Victoriei”.
Art.3 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BĂIULESCU CRISTIAN

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,
Nr. consilierilor în funcție: 15 nr consilierilor prezenți : 13
Hotărârea a fost adoptată 13 voturi ”pentru” 0 abțineri 0 împotrivă

ROMÂNIA
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. 178 din 11.12.2017
Cu privire la aprobarea documentației tehnice pentru obiectivul de investiții
”Studiu de fezabilitate – Închidere depozit deșeuri Victoria”

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa extraordinară din data de 11.12.2017.
Văzând :
- referatul nr.27881/28.11.2017 întocmit de biroul tehnic cu privire la aprobarea
documentației tehnice pentru obiectivul de investiții ”Studiu de fezabilitate – Închidere
depozit deșeuri Victoria” 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 pentru obiectivul de investiții ”Studiu de

fezabilitate – Închidere depozit deșeuri Victoria”.

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți documentației Proiect
tehnic pentru obiectivul de investiții ”Studiu de fezabilitate – Închidere depozit

deșeuri Victoria”.

Art.3 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BĂIULESCU CRISTIAN

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,
Nr. consilierilor în funcție: 15 nr consilierilor prezenți : 13
Hotărârea a fost adoptată 13 voturi ”pentru” 0 abțineri 0 împotrivă

ROMÂNIA
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. 179 din 11.12.2017
Cu privire la aprobarea documentației tehnice pentru obiectivul de investiții
”Reamenajare interioară HALA PIAȚĂ”

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa extraordinară din data de 11.12.2017.
Văzând :
- referatul nr.27879/28.11.2017 întocmit de biroul tehnic cu privire la aprobarea
documentației tehnice pentru obiectivul de investiții ”Reamenajare interioară HALA
PIAȚĂ” 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

temnică

pentru

obiectivul

de

investiții

”Reamenajare interioară HALA PIAȚĂ”.

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți documentației Proiect
tehnic pentru obiectivul de investiții ”Reamenajare interioară HALA PIAȚĂ”.
Art.3 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BĂIULESCU CRISTIAN

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,
Nr. consilierilor în funcție: 15 nr consilierilor prezenți : 13
Hotărârea a fost adoptată 13 voturi ”pentru” 0 abțineri 0 împotrivă

ROMÂNIA
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. 180 din 11.12.2017

Cu privire la completarea art.1 din HCL nr.37/26.04.2017 cu privire la
finanţarea Parohiei Ortodoxe nr.1 „Sfântul Ilie” pentru continuarea lucrărilor
de pictură la Biserica Sf.Ilie cu un nou aliniat.

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa extraordinară din data de 11.12.2017.
Având în vedere referatul nr.28055/29.11.2017 al comisiei de evaluare şi selecţie a
proiectelor depuse pentru finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al
Or.Victoria pentru activităţii nonprofit de interes local.
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.1, alin.2 lit.”d”, alin.4 lit.”a” şi
“f”, alin.6 lit.”a” punctele:1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, Legii 350/2005, OU 84/2008, OG 51/1998, Legea
245/2001, OG 2/2008, Legea 199/2008, OG 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute, Legea 125/2002, Legea
128/2009, HG 1470/2002, OG 82/2001, Legea 125/2002, HG 313/2006, HG 1265/2010, HG
1273/2005, pentru aprobarea Programului naţional "Lăcaşurile de cult - centre spirituale ale
comunităţii", Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, art.1 din HCL nr.37/26.04.2017,
procesul verbal nr.3824/28.02.2017 al comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru
finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al Or.Victoria pentru activităţii
nonprofit de interes local.
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 completarea art.1 din HCL nr.37/26.04.2017 cu privire la finanţarea
Parohiei Ortodoxe nr.1 „Sfântul Ilie” pentru continuarea lucrărilor de pictură la Biserica Sf.Ilie cu
un nou aliniat, respectiv alin.2 și care va avea următorul conținut:
Art.1– (1) Se aprobă finanţarea Parohiei Ortodoxe nr.1 „Sfântul Ilie” pentru
continuarea lucrărilor de pictură la Biserica Sf.Ilie cu suma de 2.500 lei, sumă ce se va
suporta din bugetul local pe anul 2017 în baza unui contract de finanţare nerambursabilă, în limita
fondurilor disponibile.
(2) Se suplimentează suma prevăzută la alin.1 cu 5.000 lei.Total sumă alocată 7.500
lei. La contractual de finanțare nerambursabilă încheiat cu Parohia Ortodoxă nr.1 „Sfântul
Ilie” se va încheia un act adițional cu privire la suplimentarea sumei acordate inițial. Suma
prevăzută la alin.2, se acordă pentru continuarea lucrărilor în cadrul aceluiaș proiect, respectiv,
continuarea lucrărilor de pictură la Biserica Sf.Ilie și nu intră sub incidenta art.12 alin.2 din Legea
350/2005.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BĂIULESCU CRISTIAN

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,
Nr. consilierilor în funcție: 15 nr consilierilor prezenți : 13
Hotărârea a fost adoptată 13 voturi ”pentru” 0 abțineri 0 împotrivă

ROMÂNIA
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. 181 din 11.12.2017
Cu privire la cotizația de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Eco Sistem Victoria

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa extraordinară din data de 11.12.2017.
Având în vedere referatul nr. 26575 din 06.11.2017 cu privire la aprobarea
cotizației de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco Sistem
Victoria și adresa nr.16/17186/23.11.2017
a
Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Eco Sistem Victoria.
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local Victoria şi propunerile făcute în şedinţă;
Văzând 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, Statutul Asociației Intercomunitară Eco Sistem Victoria
cap. III art.7, lit.a.
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociației Intercomunitară
Eco Sistem Victoria nr.1/12.05.2017 privind aprobarea cotizației anuale în cuantum
de 2 lei/locuitor/an.
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 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 2017.
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
BĂIULESCU CRISTIAN

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,
Nr. consilierilor în funcție: 15 nr consilierilor prezenți : 13
Hotărârea a fost adoptată 13 voturi ”pentru” 0 abțineri 0 împotrivă

ROMÂNIA
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. 182 din 11.12.2017

Cu privire la completarea art.1 din HCL nr.39/26.04.2017 cu privire la
finanţarea Parohiei Ortodoxe nr.3 „Cuvioasa Parascheva” pentru reabilitare
(restaurare şi consolidare) lăcaş de cult “Sfânta Cuvioasa Parascheva”.
cu un nou aliniat.
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa extraordinară din data de 11.12.2017.
Având în vedere referatul nr.28399/05.12.2017 al comisiei de evaluare şi selecţie a
proiectelor depuse pentru finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al
Or.Victoria pentru activităţii nonprofit de interes local.
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.1, alin.2 lit.”d”, alin.4 lit.”a” şi
“f”, alin.6 lit.”a” punctele:1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, Legii 350/2005, OU 84/2008, OG 51/1998, Legea
245/2001, OG 2/2008, Legea 199/2008, OG 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute, Legea 125/2002, Legea
128/2009, HG 1470/2002, OG 82/2001, Legea 125/2002, HG 313/2006, HG 1265/2010, HG
1273/2005, pentru aprobarea Programului naţional "Lăcaşurile de cult - centre spirituale ale
comunităţii", Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, art.1 din HCL nr.39/26.04.2017,
procesul verbal nr.3824/28.02.2017 al comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru
finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al Or.Victoria pentru activităţii
nonprofit de interes local.
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 completarea art.1 din HCL nr.39/26.04.2017 cu privire la
finanţarea
Parohiei Ortodoxe nr.3 „Cuvioasa Parascheva” pentru reabilitare
(restaurare şi consolidare) lăcaş de cult “Sfânta Cuvioasa Parascheva”cu un nou aliniat,
respectiv alin.2 și care va avea următorul conținut:
Art.1– (1) Se aprobă finanţarea Parohiei Ortodoxe nr.3 „Cuvioasa Parascheva”
pentru reabilitare (restaurare şi consolidare) lăcaş de cult “Sfânta Cuvioasa
Parascheva” cu suma de 2.500 lei, sumă ce se va suporta din bugetul local pe anul 2017 în
baza unui contract de finanţare nerambursabilă, în limita fondurilor disponibile.
(2) Se suplimentează suma prevăzută la alin.1 cu 5.000 lei.Total sumă alocată 7.500
lei. La contractual de finanțare nerambursabilă încheiat cu Parohiei Ortodoxe nr.3 „Cuvioasa
Parascheva” se va încheia un act adițional cu privire la suplimentarea sumei acordate inițial.Suma
prevăzută la alin.2, se acordă pentru continuarea lucrărilor în cadrul aceluiaș proiect, respectiv,
continuarea lucrărilor de reabilitare (restaurare şi consolidare) lăcaş de cult “Sfânta Cuvioasa
Parascheva” și nu intră sub incidenta art.12 alin.2 din Legea 350/2005.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BĂIULESCU CRISTIAN

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,
Nr. consilierilor în funcție: 15 nr consilierilor prezenți : 13
Hotărârea a fost adoptată 13 voturi ”pentru” 0 abțineri 0 împotrivă

ROMÂNIA
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. 183 din 11.12.2017

Privind modificarea art.2, pct.2 și 3 din HCL nr.54/26.04.2017 cu privire la
organizarea de către Consiliul Local Victoria a manifestărilor dedicate: Zilei
Eroilor, Zilelor Or.Victoria, Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan şi
Săbători de iarnă, modificată prin HCL nr. 88/13.07.2017
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa extraordinară din data de 11.12.2017.
Având în vedere referatul nr.28866/11.12.2017
întocmit de Biroul Tehnic
privind
modificarea art.2 pct.2 și 3 din HCL nr.54/26.04.2017 cu privire la organizarea de către Consiliul
Local Victoria a manifestărilor dedicate: Zilei Eroilor, Zilelor Or.Victoria, Patronului spiritual al
Or.Victoria Sf.Ştefan şi Săbători de iarnă, modificată prin HCL nr.88/13.07.2017.
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;
Văzând prevederile ;
Legii nr.215/2001, republicata art.36, alin. 6, lit.”a” pct.1,4,5, pct.19 lit.”c”şi Legii
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, republicata;
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
Legii nr.6/2012017 privind bugetul de stat pe 2017;
HCL nr.54/26.04.2017 cu privire la organizarea de către Consiliul Local Victoria a manifestărilor
dedicate: Zilei Eroilor, Zilelor Or.Victoria, Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan şi Săbători de
iarnă, HCL nr.88/13.07.2017 modificarea art.2, pct.2 din HCL nr.54/26.04.2017 cu privire la
organizarea de către Consiliul Local Victoria a manifestărilor dedicate: Zilei Eroilor, Zilelor
Or.Victoria, Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan şi Săbători de iarnă
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată.

H OT Ă R Ă Ş T E :
Articol unic Se aprobă modificarea art.2 pct.2 și 3 din HCL nr.54/26.04.2017 cu
privire la organizarea de către Consiliul Local Victoria a manifestărilor dedicate: Zilei
Eroilor, Zilelor Or.Victoria, Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan şi Săbători de iarnă,
modificată prin HCL nr.88/13.07.2017, după cum urmează:
Art.2 Finanţarea manifestărilor se va face după cum urmează:
Zilelor Or.Victoria– cu suma de 19.840 lei
Patronul spiritual al Or. Victoria Sf. Ștefan – cu suma de 30.000 lei
Celelalte articole cuprinse în HCL nr.54/26.04.2017 cu privire la organizarea de
către Consiliul Local Victoria a manifestărilor dedicate: Zilei Eroilor, Zilelor Or.Victoria,
Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan şi Săbători de iarnă rămân neschimbate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BĂIULESCU CRISTIAN

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,
Nr. consilierilor în funcție: 15 nr consilierilor prezenți : 13
Hotărârea a fost adoptată 10 voturi ”pentru” 3 abțineri 0 împotrivă

ROMÂNIA
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. 184 din 21.12.2017

Cu privire la aprobarea schimbării destinatiei imobilului ” Atelier întreţinere

Spital Orăşănesc”, bun care apartine domeniului public al Or.Victoria, în
”Clădire supraveghere și bazin de alimentare cu apă Spital Orăşenesc Victoria”,
stabilirea valorii imobilului precum și a terenului aferent acestuia, cu
rămânerea acestuia în domeniul public.
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2017.
Având în vedere referatul nr.27956/28.11.2017 al biroului ADPP cu privire la aprobarea
schimbării destinatiei imobilului ” Atelier întreţinere Spital Orăşănesc”, bun care apartine
domeniului public al Or.Victoria, în ”Clădire supraveghere și bazin de alimentare cu apă Spital
Orăşenesc Victoria”, stabilirea valorii imobilului precum și a terenului aferent acestuia, cu
rămânerea acestuia în domeniul public.
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;
Văzând prevederile art.36, alin.(1), alin (2), lit.“c”,alin.5 lit. “d”, art.119, art.120, art.122
din Legea nr.215/2001, republicata cu completările și modificările ulterioare, art.20- 21 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, art.858 – 865 din Legea 287/2009 - Codul Civil,
Rapoartele nr.27928/28.11.2017 și nr.27929/28.11.2017
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată.

H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se aprobă schimbarea destinatiei imobilului ”Atelier întreţinere Spital Orăşănesc”,
bun care apartine domeniului public al Or.Victoria, în ”Clădire supraveghere și bazin de alimentare
cu apă Spital Orăşenesc Victoria”, stabilirea valorii imobilului precum și a terenului aferent
acestuia, cu rămânerea acestuia în domeniul public astfel:
Nr.
Crt.

Codul
de
Clasificare

Denumirea bunului

1

1.6.2

Clădire supraveghere
bazin apă

2

1.8.11

bazin de alimentare cu
apă

Elemente de identificare

Anul dobândirii
sau, după caz, al
dării în folosinţă

Valoarea
de
Inventar

Situaţia juridică
actuală

1981

3.366,55

Or.Victoria

1981

4.290

Or.Victoria

Or.Victoria, Str.Băii, nr.2,
construcţie din cărămid,
CF 100460 nr.topo
100460
Or.Victoria, Str.Băii, nr.2,
construcţie din cărămid,
CF 100460 nr.topo
100460

Art.2. Lista cu inventarul domeniului public se va modifica în mod corespunzător.
Art.3. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LUP ALEXANDRU

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

ROMÂNIA
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. 185 din 21.12.2017
Cu privire la aprobarea întocmirii unui raport de evaluare pentru un nr.de 1
apartament din fondul locativ de stat, bunuri administrate de Consiliul Local
Or.Victoria în vederea vânzării acestuia către actualul chiriaş.
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2017.
Având în vedere referatul nr.27961/28.11.2017 al biroului ADPP cu privire la
aprobarea întocmirii unui raport de evaluare pentru un nr.de 1 apartament din fondul
locativ de stat, bunuri administrate de Consiliul Local Or.Victoria în vederea vânzării
acestuia către actualul chiriaş.
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Victoria şi propunerile făcute în şedinţă;
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b”
art.121, art.122 alin.2, art.123, Legea 287/2009 – Codul Civil art.723, art.1650-1657,
art.1660-1663, art.1666, art.1671-1674, art.1741-1745, art.1755-1757 şi art.4 si art.6 din
legea nr.213/1998 privind proprietatea publică, Legii 7/1996 republicată, Legii 50/1991
republicată, Decretul-Lege 61/1990, Legea 85/1992, OU 10/1993 şi Legea 114/1996
republicată.
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 întocmirea unui raport de evaluare de către un expert autorizt
ANEVAR pentru un nr.de 1 apartament din fondul locativ de stat, bunuri administrate de
către Consiliul Local Victoria în temeiul Legii 215/2001 art.36 alin.2 lit.”c”şi alin.5 lit.”b”,
art.119, art.121 alin.1 şi 2 şi art.123 alin.1 şi 2 în vedere vânzării acestuia către actualul
chiriaş.
Nr.c
rt

Numele şi prenumele
chiriaşului

Adresa bunului (apartament) ce
urmează a fi vândut

Situaţia de CF

1

Poșa Elena
Contract
nr.2053/02.02.2017

Str.Viitorului nr.26/10

CF 100275-C1-U29 nr.topo/nr.cad.
94/15/4/2/3/10/10

Art.2. După întocmire, Raportul de evaluare se va supune aprobării consiliului
local.
Art.3. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LUP ALEXANDRU

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

ROMÂNIA
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. 186 din 21.12.2017

Cu privire la aprobarea constituirii prin licitaţie publică a unui drept de
superficie cu titlu oneros pe o perioadă de 49 de ani asupra terenului în
suprafaţă de 2648 mp – obiectiv ce aparţine domeniului privat al localităţii
Or.Victoria situat în str.Poligonului nr.3 pentru prestări servicii

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2017.
Având în vedere referatul nr.28622/07.12.2017 al biroului ADPP cu privire la
aprobarea constituirii prin licitaţie publică a unui drept de superficie cu titlu oneros pe o
perioadă de 49 de ani asupra terenului în suprafaţă de 2648 mp – obiectiv ce aparţine
domeniului privat al localităţii Or.Victoria situat în str.Poligonului nr.3 pentru prestări
servicii.
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Victoria şi propunerile făcute în şedinţă;
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b”,
art.119, art.120, art.121 alin.2, art.122 alin.2, art.123 alin.1 şi art.124, Ordinul 700/2014
privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de
cadastru si carte funciara în vederea înscrierii în cartea funciară art.10 alin.2 lit.”g” şi „h”,
art.23 lit.”e”, art.31, art.78 alin.2 lit.”b”, art.100, art.124, art.131-134, art.135 alin.1 lit.”b”,
alin.2, alin.3 şi alin.3 şi art.137, Ordinul nr.1340/2015, Legea 350/2001 republicată privind
amenajarea teritoriului si urbanismul art.25, 26, 27,art.47 şi 48, Legea 287/2009 Codul
Civil art.551 pct.2-6, art. 693 – 702, art.1777 – 1823, Legea nr.7/1996 privind cadastrul si
publicitatea imobiliara, art.91 - 94 privind întabularea dreptului de superficie 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 prin licitaţie publică a unui drept de superficie cu titlu
oneros pe o perioadă de 49 de ani asupra terenului în suprafaţă de 2648 mp înscris în CF
100510 nr.topo/nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/1, obiectiv ce aparţine
domeniului privat al localităţii Or.Victoria situat în str.Poligonului nr.3, pentru prestări
servicii, 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.2. La împlinirea termenului de 49 de ani, dreptul de superficie poate fi reînnoit,
cu posibilitatea de prelungire potrivit art.694 Cod civil – Legea 287/2009 cu reanalizarea
conditiilor contractuale.
Art.3. Preţul de pornire la licitaţie pentru constituirea dreptului de superficie asupra
terenului de 2648 mp situat în Str.Poligonului nr.3, este de 6 euro/mp conform pct.34 din
Anexa nr.2 la HCL nr.72/27.10.2016 prin care se aprobă pentru anul 2017 preţurile unitare

de vânzare/superficie (fara TVA) pe zone, a terenurilor proprietate privată a Or.Victoria
pentru construcţii de locuinţe şi prestări servicii, coroborate cu prevederile HCL
150/28.11.2017 prin care se aprobă pentru anul 2018
preţurile unitare de
vânzare/superficie (fara TVA) pe zone, a terenurilor proprietate privată a Or.Victoria
pentru construcţii de locuinţe şi prestări servicii cu menținerea prețului de 6 euro/mp
conform pct.34 din Anexa nr.2, 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_____”C”____=________6_______euro/mp_________=______6______euro/mp
D=DRUMURI IN ZONA – există D=______6 ______euro/mp x ___0,5______%_______=______0,03________euro/mp
RETEA
APA___6____euro/mp
x
___0,5___%________=_______0,03______euro/mp
RETEA CANAL____6_____euro/mp x__0,5____%_____=_______0,03_____euro/mp
G=GAZE NATURALE - există
G=____6____euro/mp x__0,5__%__________________=_______0,03_______euro/mp
T=TERMOFICARE- nu există
T=____0_____euro/mp x__0___%_____________________=______0________euro/mp
Tf=TELEFONIE - există
Tf=____6______euro/mp x
________________0,5___%_____=____0,03_____euro/mp E=ELECTRICITATEexistă
E=____6______euro/mp x __0,5___%________________=______0,03_______euro/mp
P = 6+ 0,03 +0,03 +0,03 +0,03 +0,03 +0,03 = 6,180
TOTAL PRET UNITAR "P"=_______6,180____euro/mp
VALOAREA TERENULUI = 6,180 euro/mp x 2648 mp= 16.364,64 euro,
rotunjit 16.365 euro
Preţul de pornire la licitaţie este – 16.365 euro
Garanţia de participare la licitaţie este de 5% din prețul de pornire la licitațierespectiv 16.365 x 5% = 818,25 euro, rotunjit 818 euro
La superficie nu se aplică TVA
Documentaţia de licitaţie – 50 lei
Taxa de participare la licitaţie – 30 lei
Art.4.- Preţul superficiei rezultat în urma licitaţiei publice se va achita în termen de
25 de ani.
Art.5. Cesionarea dreptului de superficie asupra terenului este permisă doar în
condiţiile si odată cu înstrăinarea construcţiilor edificate pe acest teren, cu o notificare
prealabilă a proprietarului terenului transmisă cu 30 zile calendaristice înainte.
Art.6. Încetarea superficiei va opera conform art.698 din Legea 287/2009 – Cadul
Civil în următoarele cazuri :
a) la expirarea termenului;
b) prin consolidare, dacă terenul şi construcţia devin proprietatea aceleiaşi persoane;
c) prin pieirea construcţiei
d) prin reziliere
e) în alte condiţii stabilite în contractul de superficie.

Art.7. (1) Rezilierea contractului de superficie va putea interveni prin declaraţia de
reziliere ( notată în CF) pentru neândeplinirea culpabilă a obligaţiilor stabilite în contract
prin notificarea de punere în întârziere, formulată cu 30 zile înainte .
(2) În cazul intervenirii rezilierii, proprietarul construcţiilor edificate pe terenul
proprietatea Or.Victoria va restitui terenul proprietarului, într-un termen de maxim 90
de zile de la data transmiterii declaraţiei de reziliere de catre proprietar, liber de orice
construcţii, sarcini, obligatii, incusiv de mediu.Efectuarea lucrărilor, obtinerea avizelor,
autorizartiilor necesare dezafectării (inclusiv cele privind mediul) si cheltuielile privind
dezafectarea terenului de construcţiile deţinute de superficiar pentru restituirea liberă a
terenului către proprietar sunt în sarcina exclusivă a proprietarului constructiilor de la data
rezilierii actului juridic de superficie.
(3) În cazul încetării la termen a superficiei ca urmare a neprelungirii contractului
de superficie, proprietarul are dreptul (fără însă a fi considerată ca o obligaţie de
preluare cu plata unei despagubiri) de a dobândi dreptul de proprietate asupra
construcţiilor deţinute de superficiar, la valoarea de circulatie a acestora, valoare ce se
determină pe baza unui raport de evaluare intocmit de un evaluator ANEVAR selectat
de proprietarul terenului.
Art.8. Beneficiarului dreptului de superficie îi revine sarcina plăţii taxei pe teren
astfel cum este reglementată de Legea 227/2015- Cod fiscal şi Legea 207/2015- privind
Codul de procedură fiscală.
Art.9. Aprobarea documentaţiei pentru constituirea prin licitaţie publică a unui drept
de superficie cu titlu oneros în conformitate cu prevederile Regulamentului referitor la
închirierea/constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri din
domeniul privat al Oraşului Victoria.
Art.10. Anunţul privind organizarea licitaţiei publice se publică într-un cotidian de
circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală cu cel puţin 15 de zile calendaristice
înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.
Art.11. În conformitate cu prevederile art.36 alin.1 din Legea 18/1991 republicată
şi HCL nr.106/26.05.2016, se atestă apartanenţa la domeniul privat al Or.Victoria a
terenului de 2648 mp înscris în CF 100510 nr.topo/nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/
2/13/9/2/, situat în str.Poligonului nr.3.
Art.12. Se aprobă radierea din CF 100510 nr.topo/nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/
1/1/1/4/2/13/9/2/ a dreptului de administrare în favorul Sfatului Popular Or.Victoria.
Art.13. Suma obţinută prin constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, se
face venit la bugetul local al Oraşului Victoria.
Art.14. Împuternicirea primarul Or.Victoria pentru a semna în faţa notarului, în
formă autentică a contractului de superficiei.
Art.15. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LUP ALEXANDRU

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

ROMÂNIA
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. 187 din 21.12.2017
Cu privire la acordarea dreptului de a închiriera bunuri publice – Seră și teren
împejmuit- pentru alte activităţii decât cele specifice procesului de învățământ
în temeiul art.14, 15 art.16 din Legea 213/1998 republicată către Colegiul
Tehnic “Dr.alexandru Bărbat”.

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2017.
Având în vedere referatul nr.28641/07.12.2017 al biroului ADPP cu privire la
acordarea dreptului de a închiriera bunuri publice - Seră, dependinţe, curte interioarăpentru alte activităţii decât cele specifice procesului de învățământ în temeiul art.14, 15
art.16 din Legea 213/1998 republicată către Colegiul Tehnic “Dr.alexandru Bărbat”.
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Victoria şi propunerile făcute în şedinţă;
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”a”
art.119, art.120 alin.1 şi 2 şi art.122, Legii 213/1998 republicată art.14,15 şi art.16, HG
548/1999 republicată anexa 3 lit.”h”, Legea 287/2009 republicată – Codul Civil art.554,
art.696, art.858 – 865 cu privire la proprietatea publică şi art.866 – 870 cu privire la
dreptul de administrare al proprietăţii publice şi art.136 din Constituţia României și
contractul de comodat nr.1655/11RC/27.02.2012.
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 acordă dreptul Colegiul Tehnic “Dr.alexandru Bărbat”, în calitate de
titular al dreptului de administrare, în condiţiile prevăzute de art.14,15 și art.16 alin.2 din
Legea 213/1998, dreptul de a organiza licitaţie publică pentru închirierea obiectivul Seră și
teren împrejmuit, înscris în CF 100340, nr.topo 95/1/1/1/2 pentru alte activităţii decât cele
specifice procesului de învățământ cu menținerea activitățiilor specifice agricole și
aplicarea tarifele stabilite de consiliul local pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă
şi să încaseze din chirie o cota de 50%, iar diferenţa de 50% se va vira la bugetul local al
Or.Victoria.
Art.2 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LUP ALEXANDRU

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

ROMÂNIA
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. 188 din 21.12.2017

privind aprobarea acordării acceptului de înființare a consorțiului școlar
preuniversitar de stat ”Colegiul Tehnic Dr. Al. Bărbat”.

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2017.
Având în vedere expunerea de motive a primarului nr.28289/05.12.2017 și referatul
nr.28290/05.12.2017 întocmit de secretarul orașului cu privire la solicitarea acceptul de
înființare a unui consorțiu școlar între unitățile de învățământ Colegiul Tehnic ”Dr. Al.
Bărbat și Clubul Copiilor 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 ”d”, alin.(6), lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
art.62 alin.(1) din Legea nr.1/2011, actualizată, a educației naționale;
art.2, art.5, art.8 din Ordinul Ministerului Educației Cercetării Tineretului și
Sportului nr.5488/2011 privind aprobarea Regulamentul – Cadru pentru organizarea și
funcționarea consorțiilor școlare;
adresa nr. 3265/28193/04.12.2017 înaintată de către Colegiul Tehnic ”Dr. Al.
Bărbat” prin care solicită acceptul de înființare a unui consorțiu școlar între înstituțiile de
învățământ Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat și Clubul Copiilor 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 acordă acceptul de înființare a consorțiului școlar preuniversitar de stat
”Colegiul Tehnic Dr. Al. Bărbat” din Orașul Victoria format din următoarele unități de
învățământ preuniversitar:
- Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat”
- Clubul Copiilor Victoria
Art.2. Acordul de parteneriat face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
orașului Victoria prin aparatul propriu de specialitate din cadrul primariei, Colegiul Tehnic
”Dr. Al. Bărbat” și Clubul Copiilor Victoria.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LUP ALEXANDRU

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 împotrivă

ROMÂNIA
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. 189 din 21.12.2017
Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice
din învăţământul preuniversitar la Liceul Teoretic ”I.C Drăgușanu” și Colegiul
Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2017.
Analizând raportul compartimentului de specialitate nr. 28529/06.12.2017 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. 50075/16.11.2017 înaintată de 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;
- nr. 3342,3344/05.12.2017 înaintate de Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria, cu privire
la aprobarea sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă a
cadrelor didactice;
Prevederile 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 3.498 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 Liceul Teoretic ”I.C Drăgușanu” Victoria – suma de 2.266 lei pentru lunile
octombrie – noiembrie 2017;
- către Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria – suma de 1.232 lei pentru lunile
august - noiembrie 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
LUP ALEXANDRU

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
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H O T Ă R Â R E A NR. 190 din 21.12.2017
Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei Nevolnicu Maria
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2017.
Având în vedere expunerea nr.28987/12.12.2017 d-lui primar al orașului
Victoria și ancheta socială nr.28856/12.12.2017 înaintată de 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 1.500 lei
pentru d-na Nevolnicu Maria, domiciliată în Or.Victoria str.Salcamilor, bl.4, ap.17,
jud. Brașov, posesor CI seria BV, nr.915379, eliberat de SPCLEP Victoria la data de
08.10.2018.
Art.2 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LUP ALEXANDRU

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
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H O T Ă R Â R E A NR. 191 din 21.12.2017
Privind validarea modificărilor prevăzute în Dispoziția Primarului Orașului
Victoria nr. 846/20.12.2017 – cu privire la aprobarea modificării bugetului local
al orașului Victoria pe anul 2017
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2017.
Având în vedere raportul de specialitate cu nr. 29864/20.12.2017 întocmit de Biroul Buget
Financiar Contabil, cu privire la validarea modificării bugetului local al Orașului Victoria dispusă
prin Dispoziția primarului nr.846/20.12.2017.
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” din Legea 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;
- art. 63 alin 1. lit. c), alin.(4) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea de Guvern nr.899/2017 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal, inclusiv a sumelor prevăzute prin
hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în
favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv pentru
învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională;
art.23. alin.(7) din O.U.G nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe
anul 2017;
adresei DGRFP Brașov nr.BVR-TRZ-4914/19.12.2017 cu privire la alocarea sumei de
167 mii lei către UAT Victoria din sume defalcate din taxa pa valoare adăugată pentru finanțarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, pentru achitarea
diferențelor salariale câștigate în instanță de către personalul din cadrul instituțiilor de învățământ
preuniversitar de stat prin hotărâri judecătorești rămase definitive, cu termen de plată anul 2017.
- Adresei nr.3471/29.709/20.12.2017 înaintate de Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” și adresei
nr. 5395/29.713/20.12.2017 înaintată de Liceul Teoretic ”I.C. Drăgușanu”;
- Dispoziția Primarului Orașului Victoria nr. 846/20.12.2017– cu privire la aprobarea
modificării bugetului local al orașului 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 Se aprobă validea modificărilor bugetului local al orașului Victoria pe anul 2017
prevăzute în Dispoziția Primarului Orașului Victoria nr. 846/20.12.2017 – 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
LUP ALEXANDRU

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 12 voturi ”pentru” 2 abțineri 0 împotrivă

