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. 28 din 29.03.2018

Cu privire la aprobarea vânzării în condiţiile prevăzute de Legea 215/2001 şi ale
Legii 114/1996 republicată a unui apartament compus din 3 camere şi dependinţe
situat în str.Viitorului nr.26/10 – fondul locativ de stat, către titularul contractului
de închiriere.

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018.
Având în vedere referatul nr.5223/09.03.2018 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 3 camere şi dependinţe situat în str.Viitorului nr.26/10 – fondul locativ
de stat, către titularul contractului de închiriere.
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
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
art.723, art.1650-1657, art.1660-1663, art.1666, art.1671-1674, art.1741-1745,
art.1755-1757 din Legea 287/2009 – Codul Civil;
art.4 si art.6 din legea nr.213/1998 privind proprietatea publică,
Legea 114/1996 –legea locuinţei, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
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, cu
modificările şi completările ulterioare;
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;
Decretul-Lege 61/1990 privind vânzarea de locuinţe din constituite din fondul
locative de stat;
Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.44 şi art.45 din Legea 215/2001,
republicată,
În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1 (1)Se aprobă vânzarea unui apartament situat în str.Viitorului nr.26/10, – fondul locativ
de stat către titularul contractului de închiriere d-na Poşa Elena.
Adresa
apartamentului
str.Viitorului nr.26/10

Nr.de CF

Nr.cadastral

CF 100275-C1-U29

nr.cad/nr.topo
94/15/4/2/3/10/10

Preţul de
vânzare
1.400 euro

(2) Preţul de vânzare a apartamentului situat în str.Viitorului nr.26/10, s-a stabilit în baza
raportului de evaluare nr.5111/07.03.2018 la suma de 1.400 Euro la care se adaugă suma de 500 lei
ce reprezintă cheltuielile efectuate cu întocmirea rapoartului de evaluare.
(3) Cheltuielile ocazionate cu întocmirea contractului de vânzare cumpărare în formă autentică,
onorariul notarului public precum şi taxele ANCPI cad în sarcina cumpărătorului.
(4) Condiţiile de vânzare a apartamentului sunt cele prevăzute în HCL 131/26.10.2017.
Art.2 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PASERE ALEXANDRINA

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP
Nr. consilierilor în funcţie: 15 nr consilierilor prezenţi : 12
Hotărârea a fost adoptată 12 voturi ”pentru” 0 abţinere 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. 29 din 29.03.2018

cu privire la menţinerea chiriilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de
locuinţă şi indexarea acestora cu indicele inflaţiei, la contractele de închiriere
existente.

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018.
Având în vedere referatul nr.5224/09.03.2018 al biroului ADPP cu privire la menţinerea
chiriilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi indexarea acestora cu indicele
inflaţiei, la contractele de închiriere existente.
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 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, art.723, art.1650-1657, art.1660-1663, art.1666, art.1671-1674,
art.1741-1745, art.1755-1757 din Legea 287/2009 – Codul Civil, art.4 si art.6 din Legea
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi Legea 273/2006 – finanţele publice locale.
În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1 (1) Se aprobă menţinerea chiriilor în lei/mp/lună, pentru spaţiile cu altă
destinaţie decât cea de locuinţă şi indexarea acestora cu indicele inflaţiei, la contractele de
închiriere existente până la momentul în care aceste vor înceta.
(2)După încetarea contractelor de închiriere, spaţiile ramase libere se vor închiria
prin licitaţie publică cu aplicarea tarifelor euro/mp/lună satabilite prin hotărâre a consiliului
local.
Art.2 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PASERE ALEXANDRINA

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP
Nr. consilierilor în funcţie: 15 Nr consilierilor prezenţi : 12
Hotărârea a fost adoptată 12 voturi ”pentru” 0 abţinere 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. 30 din 29.03.2018

cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului de 450 mp situat în
str.Brânduşelor nr.5A şi a documentaţiei de licitaţie, bun ce face parte din proprietatea
privată a localităţii Or.Victoria, cu destinaţia „construcţie locuinţă”.

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018.
Având în vedere referatul nr.4500/27.02.2018 al biroului ADPP cu privire la aprobarea
vânzării prin licitaţie publică a terenului de 450 mp situat în str.Brânduşelor nr.5A şi a
documentaţiei de licitaţie, bun ce face parte din proprietatea privată a localităţii Or.Victoria,
cu destinaţia „construcţie locuinţă”.
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 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, art.723, art.1650-1657, art.1660-1663, art.1666, art.1671-1674,
art.1741-1745, art.1755-1757 din Legea 287/2009 – Codul Civil şi art.4 si art.6 din Legea
nr.213/1998 privind proprietatea publică, Legea 7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare,
republicată, Legea 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru
realizarea locuinţelor, republicată şi HCL nr.150/28.11.2017.
În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1 Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului de 450 mp situat în str.Brânduşelor
nr.5A, teren ce face parte din proprietatea privată a localităţii Or.Victoria la preţul prevăzut la pct.36
din anexa nr.1 la HCL nr.150/28.11.2017, cu destinaţia „construcţie locuinţă” în următoarele condiţii:
CF 100785 nr.topo
94/15/4/2/3/2/1/1/3/2/30/2/2/2/1/1/1/1/1/
1/1/1/5 nr.cad.26

Teren
intravilan

450 mp

Orasul Victoria domeniu
privat
Str.Brânduşelor nr.5A

Preţul terenului de 450 mp situat în str.Brânduşelor nr.5A este cel prevăzut la pct.36 din anexa
nr.1 la HCL nr.150/28.11.2017 respectiv 5 euro /mp fără TVA
Preţul terenului - 450 mp x 5 euro /mp fără TVA = 2.250,00 euro fără TVA
Pasul de strigare la licitaţie – 2.250,00 euro x 5% = 112,50 euro- rotunjit 113 euro
Taxa de participare la licitaţie – 25 lei
Valoarea documentaţiei de licitaţie – 50 lei
Cheltuieli ocazionate cu plata documentaţiei cadastrale sunt de 75 euro care se vor achita
separat de pretul de adjudecare în echivalent lei.
Art.2 Se aprobă documentaţia de licitaţie privind vânzarea terenului de 450 mp înscris în CF
100785 nr.cad26/nr.topo94/15/4/2/3/2/1/1/3/2/30/2/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1/5, situat în str.Brânduşelor
nr.5A.

Art.3 Anunţul privind organizarea licitaţiei publice de vânzarea a terenului de 450 mp înscris în
CF
100785
nr.cad26/nr.topo94/15/4/2/3/2/1/1/3/2/30/2/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1/5,
situat
în
str.Brânduşelor nr.5A, se publică într-un cotidian de circulaţie naţională şi de circulaţie locală cu cel
puţin 15 de zile calendaristice înainte de data limită a licitaţie.
Art.4 Suma obţinută din vânzarea terenului de 450 mp înscris în CF 100785
nr.cad.26/nr.topo94/15/4/2/3/2/1/1/3/2/30/2/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1/5, situat în str.Brânduşelor nr.5A,
se face venit la bugetul local al Oraşului Victoria.
Art.5 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PASERE ALEXANDRINA

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP
Nr. consilierilor în funcţie: 15 Nr consilierilor prezenţi : 12
Hotărârea a fost adoptată 12 voturi ”pentru” 0 abţinere 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. 31 din 29.03.2018

Cu privire la actualizarea inventarului domeniului public al Or.Victoria.

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018.
Având în vedere referatul nr.5365/13.03.2018 cu privire la actualizarea inventarului domeniului
public al Or.Victoria.
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”, art.119 şi art.120,
art.122, Legea 213/1998 republicată şi actualizată prin OU 206/2000, Legea 713/2001, Legea
241/2003, Legea 71/2011, HG 548/1999, Constituţia României art.136, Legea 287/2009 Codul Civil art.858 – 870, Legea 18/1991 republicată art.5
Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.44 şi art.45 din Legea 215/2001,
republicată,
În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1 Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Or.Victoria prevăzut în
HCL 47/1999, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotarâre.
Art.2 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PASERE ALEXANDRINA

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP
Nr. consilierilor în funcţie: 15 Nr consilierilor prezenţi : 12
Hotărârea a fost adoptată 12 voturi ”pentru” 0 abţinere 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. 32 din 29.03.2018

Cu privire la finanţarea Parohiei Ortodoxe nr.1 „Sfântul Ilie” pentru continuarea
lucrărilor de pictură la Biserica Sf.Ilie.
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018.
Având în vedere cererea de finanţare 1848/30.01.2018 a Parohiei Ortodoxe „Sfântul Ilie”,
referatul nr.5328/12.03.2018 şi procesul verbal nr.5305/12.03.2018 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 administraţiei publice locale, republicată 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, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general, modificată şi completată prin OU 84/2008, OG 2/2008
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
- Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe 2017;
- OG 51/1998, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor
cultural, aprobată prin Legea 245/2001;
- OG 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult
aparţinând cultelor religioase recunoscute,cu modificările şi completările ulterioare;
- HG 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de
cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România*) cu completările şi modificările ulterioare;
- HG 1265/2010 pentru aprobarea Programului naţional "Lăcaşurile de cult - centre spirituale
ale comunităţii";
- Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe 2018;
- HCL nr.26/28.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Oraşului Victoria;
HCL nr. 96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentuşui privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria alocate pentru activităţi
nonprofit de interes local, modificată şi completată prin HCL nr.26/28.07.2016.
În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,

H OT Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă finanţarea Parohiei Ortodoxe nr.1 „Sfântul Ilie” pentru continuarea
lucrărilor de pictură la Biserica Sf.Ilie în perioada 01.04.2018-30.11.2018, cu suma de 10.000
lei, sumă ce se va suporta din bugetul local pe anul 2018 în baza unui contract de finanţare
nerambursabilă, în limita fondurilor disponibile.
Art.2 Justificarea şi decontarea cheltuielilor, se va realiza numai pe bază de acte doveditoare,
conform legii.
Art.3 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PASERE ALEXANDRINA

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP
Nr. consilierilor în funcţie: 15 Nr consilierilor prezenţi : 12
Hotărârea a fost adoptată 11 voturi ”pentru” 1 abţinere 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. 33 din 29.03.2018

Cu privire la finanţarea Parohiei Ortodoxe nr.2- Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena- pentru Reabilitare lăcaş de cult -reparaţii astereală acoperiş- reparaţii scări
de acces principal şi trotuar în jurul construcţiei
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018.
Având în vedere cererea de finanţare nr.1994/31.01.2018 a Parohiei nr.2- Sfintii Împaraţi
Constantin si Elena, referatul nr.5328/12.03.2018 şi procesul verbal nr.5305/12.03.2018 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 administraţiei publice locale, republicată 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, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general, modificată şi completată prin OU 84/2008, OG 2/2008
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
- Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe 2017;
- OG 51/1998, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor
cultural, aprobată prin Legea 245/2001;
- OG 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult
aparţinând cultelor religioase recunoscute,cu modificările şi completările ulterioare;
- HG 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de
cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România*) cu completările şi modificările ulterioare;
- HG 1265/2010 pentru aprobarea Programului naţional "Lăcaşurile de cult - centre spirituale
ale comunităţii";
- Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe 2018;
- HCL nr.26/28.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Oraşului Victoria;
HCL nr. 96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentuşui privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria alocate pentru activităţi
nonprofit de interes local, modificată şi completată prin HCL nr.26/28.07.2016.
În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,

H OT Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă finanţarea Parohiei Ortodoxe nr.2- Sfinţii Împăraţi Constantin si
Elena- pentru Reabilitare lăcaş de cult -reparaţii astereală acoperiş- reparaţii scări de
acces principal şi trotuar în jurul construcţiei în perioada 01.04.2018 - 30.11.2018, cu suma de
10.000 lei, sumă ce se va suporta din bugetul local pe anul 2018 în baza unui contract de finanţare
nerambursabilă, în limita fondurilor disponibile.
Art.2 Justificarea şi decontarea cheltuielilor, se va realiza numai pe bază de acte doveditoare,
conform legii.
Art.3 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PASERE ALEXANDRINA
PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP
Nr. consilierilor în funcţie: 15 Nr consilierilor prezenţi : 12
Hotărârea a fost adoptată 11 voturi ”pentru” 1 abţinere 0 împotrivă

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

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

H O T Ă R Â R E A NR. 34 din 29.03.2018

Cu privire la finanţarea Parohiei Ortodoxe nr.3 „Cuvioasa Parascheva”pentru
reabilitare (restaurare şi consolidare) lăcaş de cult “Sfânta Cuvioasa Parascheva”.
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018.
Având în vedere cererea de finanţare nr.2134/31.01.2018 a Parohiei Ortodoxe „Cuvioasa
Parascheva”, referatul nr.5328/12.03.2018 şi procesul verbal nr.5305/12.03.2018 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 administraţiei publice locale, republicată 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, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general, modificată şi completată prin OU 84/2008, OG 2/2008
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
- Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe 2017;
- OG 51/1998, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor
cultural, aprobată prin Legea 245/2001;
- OG 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult
aparţinând cultelor religioase recunoscute,cu modificările şi completările ulterioare;
- HG 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de
cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România*) cu completările şi modificările ulterioare;
- HG 1265/2010 pentru aprobarea Programului naţional "Lăcaşurile de cult - centre spirituale
ale comunităţii";
- Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe 2018;
- HCL nr.26/28.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Oraşului Victoria;
HCL nr. 96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentuşui privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria alocate pentru activităţi
nonprofit de interes local, modificată şi completată prin HCL nr.26/28.07.2016.
În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,

H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1– Se aprobă finantarea Parohiei Ortodoxe nr.3 „Cuvioasa Parascheva” pentru
reabilitare (restaurare şi consolidare) lăcaş de cult “Sfânta Cuvioasa Parascheva” în perioada
01.04.2018-30.11.2018, cu suma de 10.000 lei, sumă ce se va suporta din bugetul local pe anul 2018
în baza unui contract de finanţare nerambursabilă, în limita fondurilor disponibile.
Art.2 - Justificarea şi decontarea cheltuielilor, se va realiza numai pe bază de acte doveditoare,
conform legii.
Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria,va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PASERE ALEXANDRINA

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP
Nr. consilierilor în funcţie: 15 Nr consilierilor prezenţi : 12
Hotărârea a fost adoptată 11 voturi ”pentru” 1 abţinere 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. 35 din 29.03.2018

Cu privire la finanţarea Bisericii “Adventiste de Ziua a Şaptea” – Conferinţa
Transilvania de Sud pentru consolidare şi reabilitare termică lăcaş de cult –
temoizolarea plafonului bisericii.
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018.
Având în vedere cererea de finanţare nr.1993/31.01.2018, a Bisericii “Adventiste de Ziua a
Şaptea” – Conferinţa Transilvania de Sud, referatul nr.5328/12.03.2018 şi procesul verbal
nr.5305/12.03.2018 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 administraţiei publice locale, republicată 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, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general, modificată şi completată prin OU 84/2008, OG 2/2008
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
- Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe 2017;
- OG 51/1998, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor
cultural, aprobată prin Legea 245/2001;
- OG 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult
aparţinând cultelor religioase recunoscute,cu modificările şi completările ulterioare;
- HG 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de
cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România*) cu completările şi modificările ulterioare;
- HG 1265/2010 pentru aprobarea Programului naţional "Lăcaşurile de cult - centre spirituale
ale comunităţii";
- Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe 2018;
- HCL nr.26/28.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Oraşului Victoria;
HCL nr. 96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentuşui privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria alocate pentru activităţi
nonprofit de interes local, modificată şi completată prin HCL nr.26/28.07.2016.
În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1– Se aprobă finantarea Bisericii “Adventiste de Ziua a Şaptea” – Conferinţa
Transilvania de Sud pentru consolidare şi reabilitare termică lăcaş de cult – temoizolarea
plafonului bisericii” în perioada 01.07.2018-31.10.2018, cu suma de 2.000 lei, sumă ce se va
suporta din bugetul local pe anul 2018 în baza unui contract de finanţare nerambursabilă, în limita
fondurilor disponibile.
Art.2-Justificarea şi decontarea cheltuielilor, se va realiza numai pe bază de acte doveditoare,
conform legii.
Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria,va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

PASERE ALEXANDRINA

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP
Nr. consilierilor în funcţie: 15 Nr consilierilor prezenţi : 13
Hotărârea a fost adoptată 13 voturi ”pentru” 0 abţinere 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. 36 din 29.03.2018

Cu privire la finanţarea Bisericii Creştine Baptiste “Sfânta Treime” pentru
reabilitare lăcaş de cult din punct de vedere termic.
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018.
Având în vedere cererea de finanţare nr.1847/30.01.2018, a Bisericii Creştine Baptiste “Sfânta
Treime, referatul nr.5328/12.03.2018 şi procesul verbal nr.5305/12.03.2018 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 administraţiei publice locale, republicată 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, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general, modificată şi completată prin OU 84/2008, OG 2/2008
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
- Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe 2017;
- OG 51/1998, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor
cultural, aprobată prin Legea 245/2001;
- OG 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult
aparţinând cultelor religioase recunoscute,cu modificările şi completările ulterioare;
- HG 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de
cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România*) cu completările şi modificările ulterioare;
- HG 1265/2010 pentru aprobarea Programului naţional "Lăcaşurile de cult - centre spirituale
ale comunităţii";
- Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe 2018;
- HCL nr.26/28.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Oraşului Victoria;
HCL nr. 96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentuşui privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria alocate pentru activităţi
nonprofit de interes local, modificată şi completată prin HCL nr.26/28.07.2016.
În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,

H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1– Se aprobă finantarea Bisericii Creştine Baptiste “Sfânta Treime” pentru
reabilitare lăcaş de cult din punct de vedere termic, în perioada 01.04.2018-30.11.2018, cu
suma de 3.000 lei, sumă ce se va suporta din bugetul local pe anul 2018 în baza unui contract de
finanţare nerambursabilă, în limita fondurilor disponibile.
Art.2-Justificarea şi decontarea cheltuielilor, se va realiza numai pe bază de acte doveditoare,
conform legii.
Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria,va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PASERE ALEXANDRINA

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP
Nr. consilierilor în funcţie: 15 Nr consilierilor prezenţi : 13
Hotărârea a fost adoptată 12 voturi ”pentru” 1 abţinere 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. 37 din 29.03.2018

Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii
„Fii Bun de Crăciun” alături de Parohia Ortodoxă nr.1 „Sfântul Prooroc Ilie .
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018.
Având în vedere cererea adresa nr.2017/31.01.2018 a Parohiei Ortodoxe nr.1 „Sfântul
Prooroc Ilie, referatul nr.5329/12.03.2017 şi procesul verbal nr.5305/12.03.2018 al comisiei
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. 6, lit.”a” pct.1,4,5, pct.19 lit.”c”,
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, republicată,
Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe 2018;
HCL nr.26/28.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Oraşului Victoria;
HCL nr. 96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria alocate pentru
activităţi nonprofit de interes local, modificată şi completată prin HCL nr.26/28.07.2016.
În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1– Se aprobă participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al
acţiunii „Fii Bun de Crăciun”, alături de Parohia Ortodoxă nr.1 „Sfântul Prooroc
Ilie”, în perioada 01.10.2018 - 30.11.2018, cu suma de 4.500 lei, în limita fondurilor
disponibile în bugetul local pe anul 2018.
Art.2-Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei
activităţi, se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii şi a raportului de
evaluare a acţiunilor.
Art.3– Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PASERE ALEXANDRINA

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP
Nr. consilierilor în funcţie: 15 Nr consilierilor prezenţi : 13
Hotărârea a fost adoptată 13 voturi ”pentru” 0 abţinere 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. 38 din 29.03.2018

Cu privire la participarea consiliului local ca şi coorganizator la Festivalul
Internaţional de Toacă şi Clopote –Ediţia a XIV- a, alături de Parohia Ortodoxă
nr.2- Sfintii Împaraţi Constantin si Elena.

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018.
Având în vedere cererea adresa nr.1995/31.01.2018 a Parohiei nr.2- Sfintii Împaraţi
Constantin si Elena, referatul nr.5329/12.03.2018 şi procesul verbal nr.5305/12.03.2018 al
comisiei 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. 6, lit.”a” pct.1,4,5, pct.19 lit.”c”,
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicate,
Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe 2018;
HCL nr.26/28.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Oraşului Victoria;
HCL nr. 96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria alocate pentru
activităţi nonprofit de interes local, modificată şi completată prin HCL nr.26/28.07.2016.
În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1 Se aprobă participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator
alături de Parohia nr.2- Sfintii
Împaraţi Constantin si Elena la Festivalul
Internaţional de Toacă şi Clopote –Ediţia a XIV- a, în perioada 01.06.2018 - 31.08.2018,
cu suma de 8.500 lei, în limita fondurilor disponibile în bugetul local pe anul 2018.
Art.2 Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei
activităţi, se va realiza pe bază de acte doveditoare, conform legii şi a raportului de evaluare a
acţiunilor.
Art.3 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PASERE ALEXANDRINA

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP
Nr. consilierilor în funcţie: 15 Nr consilierilor prezenţi : 13
Hotărârea a fost adoptată 11 voturi ”pentru” 2 abţineri 0 împotrivă

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

H O T Ă R Â R E A NR. 39 din 29.03.2018

Cu privire la participarea consiliului local ca şi coorganizator al acţiunii “Drumul
icoanei pe sticlă” –Ediţia a XIII –a, alături de Parohia Ortodoxă nr.2- Sfintii
Împaraţi Constantin si Elena.

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018.
Având în vedere cererea adresa nr.1996/31.01.2018 a Parohiei nr.2- Sfintii Împaraţi
Constantin si Elena, referatul nr.5329/12.03.2018 şi procesul verbal nr.5305/12.03.2018 al
comisiei 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. 6, lit.”a” pct.1,4,5, pct.19 lit.”c”
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată,
Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe 2018;
HCL nr.26/28.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Oraşului Victoria;
HCL nr. 96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria alocate pentru
activităţi nonprofit de interes local, modificată şi completată prin HCL nr.26/28.07.2016.
În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1– Se aprobă participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator
alături de Parohia nr.2- Sfintii Împaraţi Constantin si Elena la acţiunea “Drumul
icoanei pe sticlă” – Ediţia a XIII –a, în perioada 01.09.2018 - 31.10.2019, cu suma de
1.800 lei, în limita fondurilor disponibile în bugetul local pe anul 2018.
Art.2-Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei
activităţi, se va realiza pe bază de acte doveditoare, conform legii şi a raportului de evaluare a
acţiunilor.
Art.3- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria va
duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PASERE ALEXANDRINA

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP
Nr. consilierilor în funcţie: 15 Nr consilierilor prezenţi : 13
Hotărârea a fost adoptată 12 voturi ”pentru” 1 abţineri 0 împotrivă

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

H O T Ă R Â R E A NR. 40 din 29.03.2018

Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii Concurs judeţean Tehnologii vechi şi noi – descoperite în şcolile cu tradiţie tehnică,
alături de Colegiul Tehnic ”Dr.Alexandru Bărbat”.

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018.
Având în vedere cererea de finantare nr.1849/30.01.2018 a Colegiului Tehnic
”Dr.Alexandru Bărbat”, referatul nr.5329/12.03.2018 şi procesul verbal nr.5305/12.03.2018 al
comisiei 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. 6, lit.”a” pct.1, 4, alin.7 lit.”a”,art.63,
alin.(4), lit.”a”,
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată,
Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe 2018;
HCL nr.26/28.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Oraşului Victoria;
HCL nr. 96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria alocate pentru
activităţi nonprofit de interes local, modificată şi completată prin HCL nr.26/28.07.2016.
În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1– Se aprobă participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator
alături de Colegiul Tehnic ”Dr.Alexandru Bărbat” pentru desfăşurarea acţiunii Concurs judeţean Tehnologii vechi şi noi – descoperite în şcolile cu tradiţie tehnică,
în perioada 01.04.2018 - 20.06.2018, cu suma de 3.000 lei, sumă ce se va suporta din
bugetul local pe anul 2018, în limita fondurilor disponibile.
Art.2.-Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea activitatii, se
va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii, cu excepţia achiziţiei de mijloace
fixe şi obiecte de inventar.
Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PASERE ALEXANDRINA

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP
Nr. consilierilor în funcţie: 15 Nr consilierilor prezenţi : 13
Hotărârea a fost adoptată 12 voturi ”pentru” 1 abţinere 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. 41 din 29.03.2018

Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii
Concurs judeţean Natura viaţa mea şi a noastră, alături de Colegiul Tehnic
”Dr.Alexandru Bărbat”.
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018.
Având în vedere cererea de finantare nr.1850/30.01.2018 a Colegiului Tehnic
”Dr.Alexandru Bărbat”, referatul nr.5329/12.03.2018 şi procesul verbal nr.5305/12.03.2018 al
comisiei 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. 6, lit.”a” pct.1, 4, alin.7 lit.”a”,art.63,
alin.(4), lit.”a”,
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată,
Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe 2018;
HCL nr.26/28.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Oraşului Victoria;
HCL nr. 96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria alocate pentru
activităţi nonprofit de interes local, modificată şi completată prin HCL nr.26/28.07.2016.
În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1– Se aprobă participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al
acţiunii Concurs judeţean Natura viaţa mea şi a noastră, alături de Colegiul Tehnic
”Dr.Alexandru Bărbat”, în perioada 01.04.2018 - 30.06.2018 cu suma de 1.500 lei, sumă
ce se va suporta din bugetul local pa anul 2018, în limita fondurilor disponibile.
Art.2.-Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea activitatii, se
va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii, cu excepţia achiziţiei de mijloace
fixe şi obiecte de inventar.
Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PASERE ALEXANDRINA

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP
Nr. consilierilor în funcţie: 15 Nr consilierilor prezenţi : 13
Hotărârea a fost adoptată 11 voturi ”pentru” 2 abţineri 0 împotrivă

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

H O T Ă R Â R E A NR. 42 din 29.03.2018

Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii - „
Reporterul şcolii”, alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu.
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018.
Având în vedere cererea de finantare adresa nr.1505/26.01.2018 a Liceului Teoretic I.C
Drăguşanu, referatul nr.5329/12.03.2018 şi procesul verbal nr.5305/12.03.2018 al comisiei
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. 6, lit.”a” pct.1, 4, alin.7 lit.”a”,art.63,
alin.(4), lit.”a”,
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată,
Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe 2018;
HCL nr.26/28.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Oraşului Victoria;
HCL nr. 96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria alocate pentru
activităţi nonprofit de interes local, modificată şi completată prin HCL nr.26/28.07.2016.
În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1– Se aprobă participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator
alături de
Liceul Teoretic I.C Drăguşanu pentru desfăşurarea acţiunii – „
Reporterul şcolii” în perioada 01.04.2018 - 30.11.2018 cu suma de 2.000 lei, sumă ce se
va suporta din bugetul local pe anul 2018, în limita fondurilor disponibile.
Art.2.-Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea activitatii, se
va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii, cu excepţia achiziţiei de mijloace
fixe şi obiecte de inventar.
Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PASERE ALEXANDRINA

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

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

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

H O T Ă R Â R E A NR. 43 din 29.03.2018

Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii “Noi prin strămoşii noştri” alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu.
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018.
Având în vedere cererea de finantare adresa nr.1504/26.01.2018 a Liceului Teoretic I.C
Drăguşanu, referatul nr.5329/12.03.2018 şi procesul verbal nr.5305/12.03.2018 al comisiei
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. 6, lit.”a” pct.1, 4, alin.7 lit.”a”,art.63,
alin.(4), lit.”a”,
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată,
Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe 2018;
HCL nr.26/28.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Oraşului Victoria;
HCL nr. 96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria alocate pentru
activităţi nonprofit de interes local, modificată şi completată prin HCL nr.26/28.07.2016.
În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1– Se aprobă participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator
alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu pentru desfăşurarea acţiunii – “Noi prin
strămoşii noştri”, în perioada 01.04.2018 - 30.06.2018, cu suma de 1.200 lei, sumă ce se
va suporta din bugetul local pa anul 2018, în limita fondurilor disponibile.
Art.2.-Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea activitatii, se
va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii, cu excepţia achiziţiei de mijloace
fixe şi obiecte de inventar.
Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PASERE ALEXANDRINA

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP
Nr. consilierilor în funcţie: 15 Nr consilierilor prezenţi : 13
Hotărârea a fost adoptată 12 voturi ”pentru”1 abţinere 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. 44 din 29.03.2018

Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii - „
Munţii – educaţie la înălţime” alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu.
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018.
Având în vedere cererea de finantare adresa nr.1503/26.01.2018 a Liceului Teoretic I.C
Drăguşanu, referatul referatul nr.5329/12.03.2018 şi procesul verbal nr.5305/12.03.2018 al
comisiei 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. 6, lit.”a” pct.1, 4, alin.7 lit.”a”,art.63,
alin.(4), lit.”a”,
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată,
Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe 2018;
HCL nr.26/28.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Oraşului Victoria;
HCL nr. 96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria alocate pentru
activităţi nonprofit de interes local, modificată şi completată prin HCL nr.26/28.07.2016.
În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1– Se aprobă participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator
alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu pentru desfăşurarea acţiunii – „ Munţii –
educaţie la înălţime” în perioada 01.04.2018 - 31.07.2018 cu suma de 2.000 lei, sumă ce
se va suporta din bugetul local pa anul 2018, în limita fondurilor disponibile.
Art.2.-Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea activitatii, se
va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii, cu excepţia achiziţiei de mijloace
fixe şi obiecte de inventar.
Art.3 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PASERE ALEXANDRINA

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP
Nr. consilierilor în funcţie: 15 Nr consilierilor prezenţi :13
Hotărârea a fost adoptată 12 voturi ”pentru”1 abţinere 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. 45 din 29.03.2018

Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii Călătorie în lumea ştiinţei, popas la porţile artei – proiect naţional” alături de Liceul
Teoretic I.C Drăguşanu.
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018.
Având în vedere cererea de finantare adresa nr.1502/26.01.2018 a Liceului Teoretic I.C
Drăguşanu, referatul nr.5329/12.03.2018 şi procesul verbal nr.5305/12.03.2018 al comisiei
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 l
Văzând 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, alin.7 lit.”a”,art.63,
alin.(4), lit.”a”,
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată,
Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe 2018;
HCL nr.26/28.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Oraşului Victoria;
HCL nr. 96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria alocate pentru
activităţi nonprofit de interes local, modificată şi completată prin HCL nr.26/28.07.2016.
În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1– Se aprobă participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator
alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu pentru desfăşurarea acţiunii – Călătorie în
lumea ştiinţei, popas la porţile artei – proiect naţional” în perioada 01.04.2018 30.06.2018 cu suma de 2.000 lei, sumă ce se va suporta din bugetul local pa anul 2018, în
limita fondurilor disponibile.
Art.2.-Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea activitatii, se
va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii, cu excepţia achiziţiei de mijloace
fixe şi obiecte de inventar.
Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PASERE ALEXANDRINA

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP
Nr. consilierilor în funcţie: 15 Nr consilierilor prezenţi : 13
Hotărârea a fost adoptată 12 voturi ”pentru” 1 abţinere 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. 46 din 29.03.2018

Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii “Fizica prin exprimare” alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu.
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018.
Având în vedere cererea de finantare adresa nr.1506/26.01.2018 a Liceului Teoretic I.C
Drăguşanu, referatul nr.5329/12.03.2018 şi procesul verbal nr.5305/12.03.2018 al comisiei
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. 6, lit.”a” pct.1, 4, alin.7 lit.”a”,art.63,
alin.(4), lit.”a”,
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată,
Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe 2018;
HCL nr.26/28.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Oraşului Victoria;
HCL nr. 96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria alocate pentru
activităţi nonprofit de interes local, modificată şi completată prin HCL nr.26/28.07.2016.
În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1– Se aprobă participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator
alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu pentru desfăşurarea acţiunii –“ Fizica prin
exprimare” în perioada 01.04.2018 - 10.08.2018, cu suma de 3.000 lei, sumă ce se va
suporta din bugetul local pa anul 2018, în limita fondurilor disponibile.
Art.2.-Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea activitatii, se
va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii, cu excepţia achiziţiei de mijloace
fixe şi obiecte de inventar.
Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PASERE ALEXANDRINA

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP
Nr. consilierilor în funcţie: 15 Nr consilierilor prezenţi : 13
Hotărârea a fost adoptată 12 voturi ”pentru” 1 abţinere 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. 47 din 29.03.2018

Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii “Învierea Domnului prin ochi de copil” alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu.
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018.
Având în vedere cererea de finantare adresa nr.1501/26.01.2018 a Liceului Teoretic I.C
Drăguşanu, referatul nr.5329/12.03.2018 şi procesul verbal nr.5305/12.03.2018 al comisiei
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. 6, lit.”a” pct.1, 4, alin.7 lit.”a”,art.63,
alin.(4), lit.”a”,
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată,
Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe 2018;
HCL nr.26/28.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Oraşului Victoria;
HCL nr. 96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria alocate pentru
activităţi nonprofit de interes local, modificată şi completată prin HCL nr.26/28.07.2016.
În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1– Se aprobă participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator
alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu pentru desfăşurarea acţiunii –“ Învierea
Domnului prin ochi de copil” în perioada 01.04.2018 - 10.06.2018 cu suma de 1.000 lei,
sumă ce se va suporta din bugetul local pa anul 2018, în limita fondurilor disponibile.
Art.2.-Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea activitatii, se
va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii, cu excepţia achiziţiei de mijloace
fixe şi obiecte de inventar.
Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PASERE ALEXANDRINA

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP
Nr. consilierilor în funcţie: 15 Nr consilierilor prezenţi : 13
Hotărârea a fost adoptată 12 voturi ”pentru” 1 abţinere 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. 48 din 29.03.2018

Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii Festivalul naţional de teatru ”Bona Fortuna” alături de Clubul Copiilor Victoria.
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018.
Având în vedere cererea de finantare adresa nr.949/19.01.2018 a Clubului Copiilor
Victoria, referatul nr.5329/12.03.2018 şi procesul verbal nr.5305/12.03.2018 al comisiei
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. 6, lit.”a” pct.1, 4, alin.7 lit.”a”,art.63,
alin.(4), lit.”a”,
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată,
Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe 2018;
HCL nr.26/28.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Oraşului Victoria;
HCL nr. 96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria alocate pentru
activităţi nonprofit de interes local, modificată şi completată prin HCL nr.26/28.07.2016.
În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1– Se aprobă participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator
alături de Clubul Copiilor Victoria pentru desfăşurarea acţiunii – Festivalul naţional
de teatru ”Bona Fortuna” în perioada 01.04.2018 - 31.05.2018 cu suma de 3.000 lei,
sumă ce se va suporta din bugetul local pa anul 2018, în limita fondurilor disponibile.
Art.2.-Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea activitatii, se
va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii, cu excepţia achiziţiei de mijloace
fixe şi obiecte de inventar.
Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PASERE ALEXANDRINA

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP
Nr. consilierilor în funcţie: 15 Nr consilierilor prezenţi : 13
Hotărârea a fost adoptată 13 voturi ”pentru” 0 abţinere 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. 49 din 29.03.2018

Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii Concurs naţional de educaţie ecologică şi informatică ”Floare de Colţ” alături de
Clubul Copiilor Victoria.
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018.
Având în vedere cererea de finantare adresa nr.948/19.01.2018 a Clubului Copiilor
Victoria, referatul nr.5329/12.03.2018 şi procesul verbal nr.5305/12.03.2018 al comisiei
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. 6, lit.”a” pct.1, 4, alin.7 lit.”a”,art.63,
alin.(4), lit.”a”,
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată,
Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe 2018;
HCL nr.26/28.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Oraşului Victoria;
HCL nr. 96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria alocate pentru
activităţi nonprofit de interes local, modificată şi completată prin HCL nr.26/28.07.2016.
În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1– Se aprobă participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator
alături de Clubul Copiilor Victoria pentru desfăşurarea acţiunii – Concurs naţional
de educaţie ecologică şi informatică ”Floare de Colţ” în perioada 01.01.2018 31.08.2018 cu suma de 2.000 lei, sumă ce se va suporta din bugetul local pa anul 2018, în
limita fondurilor disponibile.
Art.2.-Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea activitatii, se
va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii, cu excepţia achiziţiei de mijloace
fixe şi obiecte de inventar.
Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PASERE ALEXANDRINA

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP
Nr. consilierilor în funcţie: 15 Nr consilierilor prezenţi : 13
Hotărârea a fost adoptată 12 voturi ”pentru” 1 abţinere 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. 50 din 29.03.2018
Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii
cultural artistice „ Victoria Jazz Festival”.
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018.
Având în vedere cererea d-lui Hoaja Victor nr.1851/30.01.2018, referatul
nr.5329/12.03.2018 şi procesul verbal nr.5305/12.03.2018 al comisiei 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. 6, lit.”a” pct.1,4,5, alin.7 lit.”a”,art.63,
alin.(4), lit.”a”,
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată,
Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe 2018;
HCL nr.26/28.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Oraşului Victoria;
HCL nr. 96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria alocate pentru
activităţi nonprofit de interes local, modificată şi completată prin HCL nr.26/28.07.2016.
În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H OT Ă R Ă Ş T E :

Art.1 – Se aprobă participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al
acţiunii cultural artistice „Victoria Jazz Festival” în perioada 01.11.2018 - 30.11.2018
cu suma de 6.000 lei, în limita fondurilor disponibile în bugetul local pe anul 2018.
Art.2-Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei
activităţi, se va realiza numai pe bază de acte doveditoare conform legii, cu excepţia achiziţiei
de mijloace fixe şi obiecte de inventar.
Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PASERE ALEXANDRINA

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP
Nr. consilierilor în funcţie: 15 Nr consilierilor prezenţi : 13
Hotărârea a fost adoptată 12 voturi ”pentru”1 abţinere 0 împotrivă

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

H O T Ă R Â R E A NR. 51 din 29.03.2018
Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii „
Iniţiere în tehnologia creşterii şi exploatării albinelor”.

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018.
Având în vedere cererea d-lui Dumitraş Constantin-Florin nr.4115/22.02.2018, referatul
nr.5329/12.03.2018 şi procesul verbal nr.5305/12.03.2018 al comisiei 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. 6, lit.”a” pct.1, 4, alin.7 lit.”a”,art.63,
alin.(4), lit.”a”,
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată,
Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe 2018;
HCL nr.26/28.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Oraşului Victoria;
HCL nr. 96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria alocate pentru
activităţi nonprofit de interes local, modificată şi completată prin HCL nr.26/28.07.2016.
În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1 – Se aprobă participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al
acţiunii „ Iniţiere în tehnologia creşterii şi exploatării albinelor” în perioada
01.04.2018 - 31.10.2018 cu suma de 1.000 lei, în limita fondurilor disponibile în bugetul local
pe anul 2018.
Art.2-Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei
activităţi, se va realiza numai pe bază de acte doveditoare conform legii, cu excepţia achiziţiei
de mijloace fixe şi obiecte de inventar.
Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PASERE ALEXANDRINA

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP
Nr. consilierilor în funcţie: 15 Nr consilierilor prezenţi : 13
Hotărârea a fost adoptată 10 voturi ”pentru” 03 abţineri 0 împotrivă

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

H O T Ă R Â R E A NR. 52 din 29.03.2018
Cu privire la organizarea de către Consiliul Local Victoria a manifestărilor dedicate:
Zilei Eroilor, Ziua copilului, Zilelor Or.Victoria, Patronului spiritual al Or.Victoria
Sf.Ştefan şi Săbători de iarnă
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018.
Având în vedere referatul nr.5329/12.03.2018 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.
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. 4, alin.7 lit.”a”,art.63,
alin.(4), lit.”a”,
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată,
Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe 2018;
HCL nr.26/28.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Oraşului Victoria;
HCL nr. 96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria alocate pentru
activităţi nonprofit de interes local, modificată şi completată prin HCL nr.26/28.07.2016.
În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1– Se aprobă 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.
Art.2- Finanţarea manifestărilor se va face după cum urmează:
Ziua Eroilor – cu suma de 2.000 lei
Ziua copilului, 1 iunie, - cu suma de 7.000 lei
Zilelor Or.Victoria– cu suma de 100.000 lei
Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan– cu suma de 20.000 lei
Săbători de iarnă– cu suma de 20.000 lei
Sumele ce se va suporta din bugetul local pa anul 2018, în limita fondurilor disponibile
în bugetul local.
Art.3.-Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea activitatii, se
va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.
Art.4 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PASERE ALEXANDRINA

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

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

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

H O T Ă R Â R E A NR. 53 din 29.03.2018
Cu privire la modificarea Anexei II cuprinsă la art.1 din HCL nr. 104/31.08.2017
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului propriu de
specialitate al Primarului Or. Victoria.
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018.
Având în vedere raportul de specialitate nr. 5484/14.03.2018 al biroului buget financiar contabil
– compartiment resurse umeane si salarizare cu privire la modificarea statului de funcţii al aparatului
de specialitate al Primarului Or.Victoria, ca urmare a transformării postului de inspector I principal în
inspector I superior – Birou asistenţă socială şi postului de inspector I asistent în inspector I principal
din cadrul Compartimentului Relaţii cu Publicul, Registratură, Informatică.
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;
Văzând prevederile:
art.36 alin.3 lit.”b” şi art. 63 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată cu completările şi modificările ulterioare;
art.107, lit.”a” din Legea 188/1999 republicată privind statutul funcţionarilor publicii,
HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici republicată;
Raportul final al comisiei de examen cu privire la organizarea şi desfăşurarea
examenului de promovare din data de 12.03.2018;
HCL nr. 104/31.08.2017 privind aprobarea organigramei şi a statului de Funcţii al
aparatului propriu de specialitate al primarului Or. Victoria
În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,

H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se aprobă modificarea anexei II cuprinsă la art.1 din HCL nr. 104/31.08.2017 privind
aprobarea organigramei şi a statului de Funcţii al aparatului propriu de specialitate al primarului Or.
Victoria, ca urmare a transformării :
- postului de inspector I principal în inspector I superior, din cadrul Biroului Asistenţă Socială
- postului de inspector I asistent în inspector I principal, din cadrul Compartimentului Relaţii
cu Publicul, Registratură, Informatică
Art.2. Anexa II cuprinsă la art.1 din HCL nr. 104/31.08.2017 privind aprobarea organigramei
şi a statului de Funcţii al aparatului propriu de specialitate al primarului Or. Victoria se înlocuieşte cu
Anexa II la prezenta hotărâre şi va face parte integrantă din aceasta.
Art.3. Celelalte articole din HCL nr. 104/31.08.2017 privind aprobarea organigramei şi a
statului de Funcţii al aparatului propriu de specialitate al primarului Or. Victoria rămân în forma
prevăzută în hotărâre.
Art.4. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primăriei Victoria, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PASERE ALEXANDRINA

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

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

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

H O T Ă R Â R E A NR. 54 din 29.03.2018

Cu privire la aprobarea numărului de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii
din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Victoria aferente anului şcolar
2017/2018
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018.
Având în vedere referatul nr.5592/15.03.2018 cu privire la aprobarea numărului de
burse şi cuantumul unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din Oraşul
Victoria aferente semestrului II al anului şcolar 2017/2018
Văzând adresele nr.841/15.03.2018 a Liceului Teoretic I.C.Drăguşanu Or.Victoria şi
nr.643/5446/14.03.2018 a Colegiului Tehnic “Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria.
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;
Luând în considerare prevederile:
- art.36 alin.4 lit.”a”, alin.6 lit.”a” pct.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată;
- art. 8, art.9, art.13-20 din Ordinul MECTS nr. 5576/01.11.2011 privind aprobarea
Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
- Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată.
În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1 Se aprobă numărul de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii care
urmează cursurile învăţământul preuniversitar de stat în cadrul Liceului Teoretic “I.C
Drăguşanu” Oraşul Victoria aferente semestrului II al anului şcolar 2017/2018 după cum
urmează:
Dunumirea bursei
Bursă de merit
Bursă de performanţă
Bursă de studiu
Bursă ajutor social-boală
Burse sociale- situaţii deficitare

Nr.de burse
11
2
5
6
21

Cuantum bursă lei/lună
90
90
70
60
60

Art.2 Se aprobă numărul de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii care urmează
cursurile învăţământul preuniversitar de stat în cadrul Colegiului Tehnic ”Dr.Alexandru Bărbat”
Oraşul Victoria aferente semestrului II al anului scolar 2017/2018 după cum urmează:
Dunumirea bursei
Bursă de merit
Bursă de studiu
Bursă ajutor social-boală

Nr.de burse
4
15
1

Cuantum bursă lei/ lună
90
70
60

Art.3. Bursele se acordă în fiecare an şcolar cu respectarea prevederilor art.17-20 din
Ordinul MECTS nr. 5576/01.11.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, în limitele fondurilor repartizate şi în
raport cu integritatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.
Art.4. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri împreună cu Liceului Teoretic “I.C
Drăguşanu” şi Colegiului Tehnic”Dr.Alexandru Bărbat”.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PASERE ALEXANDRINA

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

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

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

H O T Ă R Â R E A NR. 55 din 29.03.2018
Cu privire la repartizarea unor locuinţe care aparţin fondului locativ de stat din
Or.Victoria – domeniul privat.
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018.
Având în vedere procesul verbal nr.5561/15.03.2018 întocmit de comisia de repartizare a
locuinţelor constituită în baza HCL nr.29/28.07.2016;
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi propunerile
făcute în şedinţă;
Văzând prevederile art.16, Legii 114/1996 legea locuinţei, republicată, OUG 40/1999 privind
protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, art.30 din HG 1275/2000
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.
114/1996, HG 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spaţiile cu
destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativteritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele
pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor
autonome, Legii 287/2009 - Cod Civil art.1166-1167 şi art.1777 - 1823 şi ale Legii 215/2001
republicată art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”b, art.121 alin.2 art.123 alin.2;
În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1 – Se repartizează următoarele camere ( locuinţe) ce aparţin fondului locativ de stat –
domeniul privat situate în str.Salcâmilor nr.4 şi str.Stadionului nr.12, str. Muncii nr.7, str. Libertăţii
nr.4, oraşul Victoria, după cum urmează:
Nr.
ordine listă
prioritate

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Numele si prenumele

POPLAHOV ELENA - RAMONA
BUZATU LUMINIŢA ELENA
NIŢU IOAN CONSTANTIN
HAGIESCU ALEXANDRU
IANCU ELENA IONELA
DASCĂLESCU VASILE CEZAR
IANCU NICOLETA-LUCIA

Nr.
puncte
21
21
22
18
16
22
17

Repartitie
Str. Libertăţii, bl.4 cam.17
Str.Salcîmilor bl.12 cam.15
Str. Salcîmilor bl.4 cam.5
Str. Salcîmilor bl.4 cam.114
Str. Salcîmilor bl. 4 cam.208
Str. Salcîmilor bl.4 cam.222
Str. Muncii, nr.7 cam.13

Art.2 – Neprezentarea în termen de 30 de zile pentru încheierea contractului de închiriere atrage
după sine anularea repartiţiei.
Art.3 - Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire
a prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PASERE ALEXANDRINA

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

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

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

H O T Ă R Â R E A NR. 56 din 29.03.2018

cu privire la aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de
investiţii ”Realizare DALI şi documentaţie tehnică –Reabilitarea corpurilor Şcolii Generale
aparţinând Liceului Teoretic ”I.C.Drăguşanu” Victoria”

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018.
Având în vedere referatul nr.5598/15.03.2018 întocmit de biroul tehnic, cu privire la aprobarea
Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii ”Realizare DALI şi
documentaţie tehnică –Reabilitarea corpurilor Şcolii Generale aparţinând Liceului Teoretic
”I.C.Drăguşanu”Victoria”
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi propunerile
făcute în şedinţă;
Analizând:
- art. 36, alin.(2), lit.”b”, lit.”d”, alin.(4), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”,pct.11 din Legea 215/2001
privind administraţia public locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- art.44, alin.(1) şi art.45, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificarile şi completările ulterioare ;
- Strategia de dezvoltare a oraşului Victoria pe perioada 2015-2020 ;
În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
H OT Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă Nota conceptuală întocmită pentru obiectivul de investiţii
”Realizare DALI şi documentaţie tehnică –Reabilitarea corpurilor Şcolii Generale
aparţinând Liceului Teoretic ”I.C.Drăguşanu”Victoria”, prevăzută în anexa nr.1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Tema de proiectare întocmită pentru obiectivul investiţii
”Realizare DALI şi documentaţie tehnică –Reabilitarea corpurilor Şcolii Generale
aparţinând Liceului Teoretic ”I.C.Drăguşanu”Victoria”, prevăzută în anexa nr.2 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se împuterniceşte primarul oraşului Victoria să semneze toate documentele
necesare realizării obiectivului propus în prezenta hotărâre.
Art.4. Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate va asigura ducerea
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PASERE ALEXANDRINA

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP
Nr. consilierilor în funcţie: 15 Nr consilierilor prezenţi : 13
Hotărârea a fost adoptată 13 voturi ”pentru” 0 abţinere 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. 57 din 29.03.2018
privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat pentru derularea şi
finanţarea în anul şcolar 2018 – 2019 din bugetul local al Oraşului Victoria a
Proiectului educaţional “Şcoală după şcoală- Împreună spre succes” desfăşurat de
către Liceul Teoretic ”Ion Codru Drăguşanu”
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018.
Văzând Expunerea de motive a Primarului oraşului Victoria nr. 5806/20.03.2018 şi
referatul nr. 5807/20.03.2018 înaintat de Biroul asistenţă social, privind aprobarea
încheierii unui Acord de parteneriat pentru derularea şi finanţarea în anul şcolar 2018 –
2019 din bugetul local al oraşului Victoria a Proiectului educaţional “Şcoală după şcoalăÎmpreună spre succes” desfăşurat de către Liceul Teoretic ”Ion Codru Drăguşanu”
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;
Ţinând seama de:
- prevederile art. 58 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Educaţiei Cercetării Tineretului Sportului cu nr. 5349/2011
privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului “Şcoală după şcoală”,
modificat şi completat prin Ordinul nr.4802/2017 pentru modificarea şi completarea
Metodologiei de organizare a Programului „Şcoala după şcoală”, aprobată prin Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5349/2011;
- Proiectul educaţional ”Şcoală după şcoal” nr. 811/09.03.2018, aprobat prin
Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.53/20.03.2018 şi depus la Inspectoratului
Şcolar Braşov în vederea avizării.
În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H OT Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în anul şcolar 2018-2019 din bugetul
local al oraşului Victoria a Proiectului educaţional “Şcoală după şcoală –Împreună spre
succes” , desfăşurat de către Liceul Teoretic ”Ion Codru Drăguşanu”.
Art.2 Se aprobă Proiectului educaţional “Şcoală după şcoală –Împreună spre
succes” al Liceului Teoretic ”Ion Codru Drăguşanu”, ciclul primar din oraşul Victoria,
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Proiectului educaţional “Şcoală după şcoală –Împreună spre succes” se va
derula în colaborare cu Liceul Teoretic ”Ion Codru Drăguşanu” şi Asociaţia Părinţilor a
Liceul Teoretic ”Ion Codru Drăguşanu”.

Art.3- Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat dintre oraşul Victoria, Liceul
Teoretic ”Ion Codru Drăguşanu” şi Asociaţia Părinţilor a Liceul Teoretic ”Ion Codru
Drăguşanu”, conform anexei nr.1 la Proiectului educaţional “Şcoală după şcoală –
Împreună spre succes” care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4(1) Se aprobă alocarea din bugetul local al oraşului Victoria, pentru anul
şcolar 2018-2019 a sumei totale de 72.537 lei necesară pentru asigurarea plaţii resursei
umane implicate în Proiectul educaţional “Şcoală după şcoală –Împreună spre succes”,
din care în bugetul anului 2018 va fi cuprinsă suma de 24.179 lei, corespunzător
Situaţiei financiare privind plata cadrelor didactice - anexa 1 la Acordul de parteneriat.
(2) Suma de 48.358 lei, necesară pentru asigurarea plăţii resursei umane implicate
în Proiectului educaţional “Şcoală după şcoală –Împreună spre succes”, corespunzător
Situaţiei financiare privind plata cadrelor didactice - anexa nr.2 la Acordul de parteneriat,
aferentă anului 2019 se va cuprinde şi aproba în bugetul anului 2019 prin hotărâre a
consiliului local.
(3) Categoria de resurse umane ce pot fi retribuite sunt cele prevăzute la art 13 din
Ordinul Ministrului Educaţiei Cercetării Tineretului Sportului cu nr. 5349/2011 privind
aprobarea Metodologiei de organizare a Programului “Şcoală după şcoală”.
Art.5 Liceul Teoretic ”Ion Codru Drăguşanu” va prezenta lunar situaţia statelor de
plată (detaliat nume şi prenume şi suma alocată) aferentă activităţii personalului cuprins
în Proiectului educaţional “Şcoală după şcoală –Împreună spre succes”, în vederea
decontării.
Art.6 Plata efectivă a sumelor cuprinse în statele de plată se va efectua în luna
următoare depunerii acestora.
Art.7 Se împuterniceşte Primarul oraşului Victoria să semneze Acordul de
parteneriat prevăzut la art.2 precum şi documentele din cadrul Proiectului educaţional
“Şcoală după şcoală –Împreună spre succes”.
Art.8 Prezenta hotărâre îşi produce efecte în condiţiile prevăzute la art. 49 din
Legea nr.215/2001 şi după obinerea avizului acordat de Consiliul de administraţie al
Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov, conform art.3, alin.(6) din Ordinul nr.
5349/2011
Art.9 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
oraşului Victoria, Biroul buget, financiar contabil, Liceul Teoretic ”Ion Codru
Drăguşanu”.
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H O T Ă R Â R E A NR. 58 din 29.03.2018
pentru modificarea şi completarea anexei cuprinsă la art.2 din H.CL nr. 3/2018privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice, pe raza
orasului Victoria, si a Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei
speciale de salubrizare pentru persoanele fizice din oraşul Victoria
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018.
Având în vedere:
- Referatul nr.5801/20.03.2018 întocmit de către Biroul Impozite şi Taxe Locale
pentru modificarea şi completarea HCL nr.3/2018 -privind aprobarea taxei speciale de
salubrizare, pentru persoane fizice, pe raza orasului Victoria si a Regulamentului privind
instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice în oraşul
Victoria.
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;
Luând in considerare cadrul legal :
- art. 484 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare;
- art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şicompletările ulterioare;
-art.6, alin.1), lit. k) şi l), art. 9, art.25, art.26, din Legea nr. 101/2006 privind
serviciul desalubritate a localităţilor, republicata, cu modificările şi completările
ulterioare;
-art.1, alin.2), lit.e), art.8, alin. 3), lit. j) şi art.43 din Legea nr. 51/2006 privind
serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice
destabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de
salubritatea localităţilor;
- prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 21/2002 privind gospodărirea
localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
public, republicată.
- Statutul Asociaţiei Intercomunitară Eco Sistem Victoria
În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H OT Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă modificarea anexei - Regulamentul privind instituirea si
administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice din oraşul Victoria,
cuprinsă la art.2 din H.CL nr. 3/2018- privind aprobarea taxei speciale de salubrizare
pentru persoane fizice, pe raza orasului Victoria, si a Regulamentului privind instituirea
si administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice din oraşul Victoria,
cu referire la următoarele articole:

Art. 7, alin.(5) forma iniţială:
(5) Pentru imobilele care sunt locuite temporar (case de vacanţă, etc.) şi nu sunt
imobile de domiciliu sau reşedinţă, obligaţia de a declara revine proprietarului, taxa
lunară fiind calculată luându-se în considerare 1 singură persoană. Declaraţia se depune
pentru fiecare unitate locativă deţinută.
Art. 7, alin.(5) forma modificată:
(5) Pentru imobilele nelocuite sau locuite temporar, dar nu mai mult de 3 luni
(case de vacanţă, etc.), obligaţia de a declara revine proprietarului, taxa de salubrizare
fiind în cuantum de 24 lei şi se va achita până la 31.03 anului în curs, cu exceptia anului
2018 când termenul de plată este 20.04. Declaraţia se depune pentru fiecare unitate
locativă deţinută.
Art. 14, alin.(4) forma iniţială:
(4). Nedepunerea declaraţiei sau a declaraţiei rectificative precum şi depunerea
acestora peste termenul stabilit prin hotărâre, constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă contravenţională conform dispoziţiilor legale în vigoare.
Art. 14, alin.(4) forma modificată:
(4). Nedepunerea declaraţiei sau a declaraţiei rectificative precum şi depunerea
acestora peste termenul stabilit prin hotărâre, constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă contravenţională în cuantum de 150 lei.
Art. 26, alin.(1) forma iniţială:
(1) Declaraţiile de impunere/declaraţiile rectificative depuse după expirarea
termenelor stabilite, declaraţiile incomplete şi/sau neconforme cu datele reale se
sancţionează în condiţiile legii.
Art. 26, alin.(1) forma modificată:
(1) Declaraţiile de impunere/declaraţiile rectificative depuse după expirarea
termenelor stabilite, declaraţiile incomplete şi/sau neconforme cu datele reale constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională în cuantum de 150 lei.
Art.2. Anexa - Regulamentul privind instituirea si administrarea taxei speciale de
salubrizare pentru persoanele fizice din oraşul Victoria, cuprinsă la art.2 din H.CL nr.
3/2018 se înlocuieşte cu Anexa la prezenta hotărâre şi va face parte integrantă din
aceasta.
Art.3. Celelalte articole din H.CL nr. 3/2018- privind aprobarea taxei speciale de
salubrizare pentru persoane fizice, pe raza orasului Victoria, si a Regulamentului privind
instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice din
oraşul Victoria rămân în forma prevăzută în hotărâre.
Art.4. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primăriei Victoria,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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Anexa la HCL 58/29.03.2018

Regulament de instituire şi administrare a taxei special de salubrizare în
Oraşul Victoria
1. DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Conform prevedereilor art 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţionarea serviciilor
publice locale, consiliile locale aprobă taxe speciale. Taxele speciale se fac venit la
bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de
serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.
Art.2. În baza Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubritate a localităţilor,
republicată, cu completările şi modificările ulterioare şi Ordinul nr. 82/2015 privind
Regulamentul – cadru al Serviciului de salubrizare a localităţilor. Pentru asigurarea
finanţării serviciului de salubrizare utilizatorii achită contravaloarea serviciului de
salubrizare prin tarife, în cazul în care are încheiat contract cu operatorul de servicii sau
prin taxă specială în cazul în care nu are încheiat contract cu prestatorul de serviciu.
2. MODALITĂŢI DE STABILIRE A TAXEI (CONDIŢII ŞI TERMENE
DE DEPUNERE A DECLARAŢIILOR DE IMPUNERE)
Art.3. Pe teritoriul administrativ al oraşului Victoria, se instituie taxa specială de
salubrizare pentru asigurarea următoarelor activităţi ale serviciului de salubrizare:
 Colectarea deşeurilor, transportul la staţia de transfer şi adminisrarea
staţiilor de transfer, transportul de la staţia de transfer la depozite autorizate şi toate
celelalte necesităţi financiare pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de gestionare a
deşeurilor.
Art.4. Taxa de salubrizare se instituie începând cu data de 01.01.2018.
ART.5. (1) Taxa specială de salubrizare este datorată şi se plăteşte de către
beneficiarii serviciului public, proprietarii imobilelor, persoane fizice situate pe raza
oraşului Victoria.
(2) Prin excepţie de la alin. (1) în cazul imobilelor proprietatea de stat/UAT,
beneficiarul
serviciului
este
chiriaşul/concesionarul/locatarul/administratorul,
beneficiarul dreptului de folosinţă, etc.
Art.6. Persoanele fizice sunt obligate la plata taxei speciale de salubrizare în
funcţie de numărul de persoane din fiecare familie, respectiv numărul locatarilor existenţi
la adresa respectivă (membri de familie, rude, chiriaşi, flotanţi, etc.).

2.1 Declaratia de impunere
Art. 7 (1). În vederea stabilirii taxei speciale de salubritate , beneficiarii serviciului
au obligaţia depunerii declaraţiei de impunere, data pe propria răspundere conform
anexelor 1-3, în termen de 30 de zile de la data instituirii taxei.
a)
Utilizatori casnici – persoane fizice ce deţin în proprietate imobile cu
destinaţia de locuinţă.
b)
Utilizatori non-casnici – persoane fizice ce deţin in proprietate imobile cu
altă destinaţie decât cea de locuinţă
(2) Utilizatorii casnici care sunt proprietarii de imobile cu destinaţia de locuinţă de
pe teritoriul oraşului Victoria, au obligaţia depunerii declaraţiei pentru stabilirea
cuantumului taxei speciale de salubrizare (Anexa 1). Declaraţia se depune pentru fiecare
unitate locativă deţinută, fie că este locuită de proprietar, fie că este inchiriată altor
persoane fizice.
(3) În cazul imobilelor proprietate persoanelor fizice, care sunt închiriate
persoanelor juridice, obligaţia de a declara şi achita taxa de salubrizare revine
proprietarului imobilului. Se va depune Declaraţia de impunere (Anexa 2) pentru fiecare
imobil deţinut.
(4) Pentru imobilele aflate în proprietatea statului si / sau a oraşului Victoria,
obligaţia depunerii declaraţiei de impunere revine chiriaşilor imobilului. Se va depune
Declaraţia de impunere (Anexa 1).
(5) Pentru imobilele nelocuite sau locuite temporar (case de vacanţă, etc.),
obligaţia de a declara revine proprietarului, taxa de salubrizare fiind în cuantum de 24 lei
şi se va achita până la 31.03, cu exceptia anului 2018 când termenul de plată este 20.04.
Declaraţia se depune pentru fiecare unitate locativă deţinută.
(6) Utilizatorii non-casnici (proprietari de imobile, sau care au sediul/puncte de
lucru în imobile inchiriate de la alte persoane juridice) au obligaţia depunerii declaraţiei
pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare (Anexa 2) pentru sediul şi
toate punctele de lucru în care desfăşoară activitatăţi (economice sau de altă natură) pe
teritoriul administrativ al oraşului Victoria. Declaraţia se depune pentru fiecare imobil.
Plata taxei speciale de salubrizare este în sarcina utilizatorilor non-casnici, proprietari ai
imobilelor;
(7) Pentru situaţia în care în imobile sunt înregistrate sedii/puncte de lucru –
persoane juridice, pe lângă tariful prevăzut în contractul de salubrizare încheiat cu
operatorul SC Ecosistem SRL, proprietarul are obligaţia să depună Declaraţie de
impunere (Anexa 1);
Art.8. În caz de deces al titularului dreptului de proprietate asupra imobilului,
obligaţia de depunere a declaraţiei de impunere şi de plata a taxei revine moştenitorului
/moştenitorilor de drept.
Art.9. Declaraţia de impunere se va depune însoţită de copie după actul de
identitate, la Registratura din cadrul Primăriei oraşului Victoria, pe raza căreia persoanele
fizice au domiciliul/ reşedinţa/ deţin proprietatea.
Art.10 Ca urmare a depunerii declaraţiei, beneficiarii serviciului vor primi decizia
de impunere în care se va specifica valoarea taxei de salubrizare datorată pentru anul în

curs. Cuantumul taxei de salubrizare se va publica la sediul Primăriei Victoria, str.
Stadionului, nr.14, pe site-ul acesteia şi/sau în mass-media locală.
Art.11 În cazul neprimirii deciziei de impunere până la finele primului trimestru,
obligaţia de plată subzistă, utilizatorii casnici şi non-casnici având obligaţia de a consulta
site-ul/avizierul Primăriei Victoria.
Art.12. Declaraţiile pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare pot
fi modificate, la cerere pe parcursul anului prin depunerea declaraţiei rectificative,
întocmite conform Anexelor 1-2.
Art.13 Declaraţia rectificativă se depune în termen de 30 de zile de la data
apariţiei oricărei modificări a datelor declaraţiei iniţiale, urmând ca modificarea taxei de
salubrizare să se efectueze în maxim 30 de zile calendaristice de la data depunerii
declaraţiei rectificative.
Art.14 (1) În cazul nedepunerii declaraţiei pentru stabilirea cuantumului taxei
speciale de salubrizare obligatia de plata se va stabili din oficiu de către organele de
specialitate ale autorităţilor locale pe baza oricăror date şi informaţii deţinute/obţinute de
acestea (dosarul fiscal, registrul agricol, SC ECOSISTEM SRL, etc.).
(2) În cazul nedepunerii declaraţiei pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de
salubrizare de către utilizatorii casnici, obligaţia de plată se va stabili din oficiu pe baza
estimării unui nr. de 3 persoane pentru fiecare imobil.
(3) În vederea completării baze de date cu privire la utilizatorii existenţi pe raza
oraşului Victoria SC ECOSISTEM SRL va transmite Biroului de Impozite şi Taxe
Locale evidenţa la zi a tuturor utilizatorilor cu contract/sau fără contract precum şi
persoanele componente ale familiilor acestora, până cel târziu la data de 25.01.2018.
(4). Nedepunerea declaraţiei sau a declaraţiei rectificative precum şi depunerea
acestora peste termenul stabilit prin hotărâre, constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă contravenţională în cuantum de 150 lei.
(5). Decizia de impunere pentru taxa specială de salubritate in cadrul sistemului
integrat de management al deşeurilor este prezentată în Anexa nr. 3 pentru utilizatori
casnici, constituind în acelaşi timp înştiinţare deplată.
2.2 Modalitatea de calcul a taxei speciale de salubritate
Art. 15. (1). Taxa specială de salubrizare va fi stabilită lunar pe baza tarifelor de
gestionare a deşeurilor şi a datelor centralizate de către Asociaţia de Dezvoltare Eco
Sistem Victoria, pentru utilizatorii casnici 8 lei/ persoană/ lună.
Art.16. (1) Colectarea, transportul şi eliminarea deşeurilor provenite din
gospodăriile populaţiei, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară a
locuinţelor proprietate personală, colectarea deşeurilor de la evenimente speciale, precum
şi a deşeurilor voluminoase la cerere se va realiza in baza unui contract încheiat între
operatorul de salubrizare şi generatorii de deşeuri.
(2) Pentru această activitate se va achita un tarif de către generatorii de deşeuri,
stabilit de către autoritatea publică pe raza căreia se generează deşeurile, calculate pe
baza tarifului operatorului de salubrizare.
Art.17.(1) Colectarea şi gestionarea deşeurilor abandonate pe domeniul public va
fi suportată de către oraşul Victoria, din bugetul local. Operatorul pentru desfăşurarea

activităţii de colectare şi transport, cu excepţia deşeurilor periculoase au obligaţia să
colecteze deşeurile abandonate şi, în cazul în care producătorul/deţinătorul de deşeuri
este necunoscut, cheltuielile legate de curăţenia şi refacerea mediului, precum şi cele
legate de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de
autoritatea administraţiei publice locale.
(2) După identificarea producătorului/deţinătorului de deşeuri, acesta este obligat
să suporte atât cheltuielile efectuate de autoritatea administraţiei publice locale cât şi
sancţiunile contravenţionale.
Art.18. (1) Taxa speciala de salubrizare se va aproba anual prin hotărâre a
Consiliului local si se va actualiza până la sfârşitul anului în curs pentru anul următor,
conform legislaţiei în vigoare.
(2) Taxa specială de salubrizare se poate actualiza şi aproba până la sfârşitul anului în
curs pentru anul următor, conform legislaţiei în vigoare, în funcţie de următoarele criterii:
a) indicele de inflaţie,
b) creşterea costurilor la elememntele componente ale taxei speciale (carburanţii, taxa
de depozitare, ect. Conform reglementărilor în vigoare).
3. TERMENE SI MODALITĂŢI DE PLATĂ A TAXEI SPECIALE DE
SALUBRITATE
Art.19. Taxa specială de salubritate se datorează lunar cu termen de plată până în
data de 20 a lunii următoare.
Art. 20. Cu titlu de excepţie, utilizatorii casnici care au dobândit clădiri după data
depunerii Declaratiei - datorează taxa de salubritate începând cu prima zi a lunii
următoare lunii în care au dobândit/finalizat clădirea, dar nu mai târziu de 30 de zile de la
data dobândirii imobilului. Taxa se calculează/datorează proporţional cu numărul lunilor
rămase din anul în curs.
Art. 21. (1)Neplata taxei la termenele stabilite, respectiv întârzierea la plată atrage
după sine calculul şi plata majorărilor de întârziere prevazute de Codul de Procedura
Fiscala.
(2) Cu titlu de excepţie, pentru lunile ianuarie şi februarie din anul 2018, plata
majorarilor de întârziere va fi aplicata începând cu data de 20 aprilie 2018.
Art. 22. (1) Taxa specială de salubritate plătită în plus se compensează sau se
restituie, după caz, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii formulată în acest
sens, in condiţiile Codului de Procedura Fiscala.
(2)Pentru recuperarea sumelor datorate cu titlu de taxă specială de salubritate se
aplică măsurile de urmărire şi executare silită prevăzute de legislaţia specială în vigoare Codul de Procedura Fiscala.
Art. 23. (1) Taxa speciala de salubritate se încasează prin casieria Primariei oraş
Victoria, direct în contul Primăriei Victoria precum si prin orice fel de instrument de
plata agreat. In cazul platilor prin virament, taxa se consideră platită la data înscrisă de
bancă pe instrumentul de plată.
(2) În cazul în care încasarea taxei se face prin executare silita, debitorul va achita
toate cheltuielile suplimentare efectuate pentru urmărirea şi incasarea acesteia.

4. FACILITĂŢI PRIVIND PLATA TAXEI SPECIALE DE SALUBRITATE
Art. 24 (1). Cetatenilor care lipsesc din localitate cel putin 90 de zile consecutive
dintr-un an calendaristic si probeaza acest fapt cu documente justificative de tip viza de
flotant, contracte de munca în străinatate, adeverinta eliberată de instituţia de învăţământ
( în cazul elevilor şi studenţilor) sau alte documente justificative, li se va recalcula taxa
de salubrizate datorată, în funcţie de numarul de persoane declarate;
(2). Persoanele prevazute la art. 24, alin. (1) au obligatia de a completa cererea tip
pusa la dispozitie de autoritatea locala prin grija Biroului de Impozite şi Taxe Locale sau
Compartimentului relatii cu public, cu precizarea perioadei de suspendare de la plata
taxei de salubritate.
(3) În cazuri de deces, taxa specială de salubritate va fi sistată începand cu data de
întai a lunii urmatoare. Sistarea plăţii/obligaţiei de plată se face pe bază de cerere însoţită
de documente justificative.
(4) Pentru familiile cu mai mult de 2 minori in intretinere taxa specială de
salubritate se limiteaza la un numar maxim de 2 minori.
(5) Persoanele fizice beneficiare de facilităţi fiscale/scutiri de la plata taxei speciale
de salubritate se stabilesc pe baza situaţiei întocmită de către Biroul Impozite şi Taxe
Locale, sumele aferente urmând a fi suportate din bugetul local al unităţii administrativ
teritoriale.
5. GESTIONAREA VENITURILOR ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE
SERVICIULUI DE SALUBRIZARE
Art.25 (1) Biroul de Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Victoria, care
colectează taxa specială stabilită pentru serviciile de salubrizare precizate anterior, are
următoarele atribuţii:
a)
urmăreşte depunerea declaraţiilor de la persoanele fizice şi asigură
înregistrarea acestora;
b)
încasează lunar de la persoane fizice taxele speciale stabilite în temeiul
Hotărârii Consiliului Local;
c)
ţine evidenţa sumelor datorate/încasate defalcat pe tipuri de beneficiari;
d)
asigură depunerea în contul special constituit pentru administrarea taxei de
salubrizare a sumelor încasate în numerar la casierie;
e)
operează în evidenţele proprii debitările, încetările, scutirile şi reducerile
prevăzute în actele normative/administrative, după caz;
f)
colaborează cu Asociaţia Intercomunitară Eco Sistem Victoria şi SC
Ecosistem Victoria SRL în vederea unei cât mai bune gestionări a sistemului de
management integrat al deşeurilor;
(2) Biroul buget, financiar contabil din cadrul Primăriei Victoria are următoarele
atribuţii:
a)
ţine evidenţa pe bază de documente justificative a sumelor plătite
operatorilor de salubrizare;
b)
colaborează cu Asociaţia Intercomunitară Eco Sistem Victoria şi SC
Ecosistem Victoria SRL în vederea unei cât mai bune gestionări a sistemului de
management integrat al deşeurilor;

(3) Plata contravalorii serviciilor de salubrizare se realizează direct către operatorii
serviciilor de salubrizare, pe baza facturilor însoţite de detalierea cantităţii/serviciilor
prestate.
(4) Asociaţia Intercomunitară Eco Sistem Victoria va monitoriza activităţile de
colectare, transport şi sortare, compostare şi depozitare a deşeurilor menajere şi
asimilabile pe fiecare unitate administrative teritorială membră în parte. Sumele obţinute
din taxa specială de salubrizare vor fi utilizate exclusive pentru acoperirea cheltuielilor de
întreţinere şi funcţionare a serviciului de salubritate.
(5) Soldul la sfârţitul anului bugetar rămas neutilizat urmează a fi folosit în anul
următor, cu acelaşi destinaţie.
5. SANCŢIUNI
Art.26. (1) Declaraţiile de impunere/declaraţiile rectificative depuse după
expirarea termenelor stabilite, declaraţiile incomplete şi/sau neconforme cu datele reale
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională în cuantum de 150
lei.
(2) Neplata taxei la termenele stabilite, atrage dupa sine, calculul şi plata
majorărilor de întârziere, precum şi aplicarea măsurilor de urmărire şi executare silită,
prevazute de Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Cu titlu de excepţie, pentru lunile ianuarie şi februarie din anul 2018, plata
majorarilor de întârziere va fi aplicata începând cu data de 20 aprilie 2018.
6. DISPOZIŢII FINALE
Atr.27 Colectarea deşeurilor se va efectua de operatorul serviciului de salubrizare
conform graficului stabilit de acesta , care va fi comunicat cetăţenilor oraşului.
Art.28. Sumele încasate din taxa specială de salubrizare se face venit la bugetul
local al oraşului Victoria.
Art.29. Decontarea către operatorul de prestări servicii de salubrizare se face pe
bază de situaţiei avizată de către Biroul ADPP din cadrul aparatului de specialitate al
primarului oraşului Victoria.
Art.30(1) Taxa specială de salubrizare va fi actualizată anual prin Hotărâre a
Consiliului Local. Conform prevederilor legale.
(2) Regulamentul este valabil de la data aprobării şi produce efecte în
termenul prevăzul de art.50 din Legea nr.215/2001 privind administraţia public locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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