
                                                                                        
                                                         

H O T Ă R Â R E A   NR.  154  din 26.09.2019 

Cu privire la desemnarea pentru anul școlar 2019/2020  a reprezentantului 
Consiliului Local al Orașului Victoria ca membru în comisia de evaluarea și 

asigurarea calității în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă. 
 

 

 

   Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.09.2019. 
   Având în vedere expunerea de motive nr.13153/03.09.2019  a primarului orașului 

Victoria și referatul secretarul orașului Victoria nr.13152/03.09.2019 cu privire la desemnarea 
pentru anul școlar 2019/2020 a  reprezentantului Consiliului Local al Orașului Victoria ca 
membru în comisia de evaluarea și asigurarea calității în cadrul Centrului Școlar pentru 

Educație Incluzivă și adresa nr.1678/12934/29.08.2019 a  Centrului Școlar pentru Educație 
Incluzivă      

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Victoria şi propunerile făcute în şedinţă;  

 Văzând prevederile: 

- art.129 alin.7 lit.”a” OU 57/2019 privind Codul Administrativ 
- art.96, alin.(2) din Legea 1/2011- legea educației naționale  
- art.11, alin.(4) și (9) din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, 

cu modificările și completările ulterioare, 
         În temeiul art. 139 alin.(3), din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul 
administrativ; 
 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 

 
 

 

            Art.1.  Se desemnează pentru anul școlar 2019/2020  reprezentantul Consiliului 
Local al Orașului Victoria ca membru în comisia de evaluarea și asigurarea calității în cadrul 

Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă d-na consilier local NIȚU  MONICA. 
 Art.2. Primarul Orașului Victoria, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

 
 

     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                                  SECRETAR 

             BADEA  COSTICĂ                                                TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 

 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, secretar 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :  

Hotărârea a fost adoptată      15 voturi ”pentru”  0  abținere   0   împotriva 

 

 

ROMANIA 

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

 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                         
H O T Ă R Â R E A   NR.  155  din 26.09.2019 

Cu privire la  aprobarea dezmembrării  terenului de 297 mp situat în str.Aleea Câmpului 
înscris în CF 100592 nr.topo/nr.cad.100592 în 2 loturi de 102 mp şi 195 mp 

 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.09.2019. 

          Având în vedere referatul nr.11815/05.08.2019 al biroului ADPP cu privire la aprobarea 
dezmembrării terenului de 297 mp situat în str.Aleea Câmpului înscris în CF 100592 
nr.topo/nr.cad.100592 în 2 loturi de 102 mp şi 195 mp. 

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinţă; 
        Văzând prevederile: 

-       OUG 57/2019 – Codul Administrativ  art.129 alin.2 lit.”c”, art.354 şi art.355; 
-       Legea 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara;  
- Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in 

evidentele de cadastru si carte funciara în vederea înscrierii în cartea funciară art.23 lit.”e”, art.31, 
art.78, art.125, art.131-134, art.135 alin.1 lit.”b”, alin.2, alin.3 şi art.137; 
            În temeiul art. 139 alin.(3), din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul 
administrativ; 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
   
     Art.1.– (1)Se aprobă dezmembrarea terenului de 297 mp situat în str. Aleea Câmpului înscris în 
CF 100592 nr.topo/nr.cad.100592 în 2 loturi de 102 mp şi 195 mp după cum urmează:  
    ANEXA Nr. 13   TABEL DE  MIŞCARE  PARCELARĂ a   imobilului  situat   în   UAT  VICTORIA (fişa imobilului) 

A. SITUAŢIA INIŢIALĂ 

SITUATIA  DIN  ACTE 

Proprietar Cotă 
parte 

Act de 
proprietate 

Identificator 
NR.CADASTRAL 

NR. 
C.F. 

Suprafata 
din acte -mp 

Descrierea 
mobilului 

Orașul 
Victoria 

 CF 100592 100592 297 teren 
intravilan 

B. SITUAŢIA  DUPĂ  DEZLIPIRE 
SITUATIA  DIN  ACTE 

Proprietar Act de 
proprietate 

Identificator 
nr.parcela/ 

nr.topografic 

NR.CAD. 
ATRIBUIT 

NR. 
C.F. 

Suprafata 
din acte -mp 

Descrierea 
imobilului 

Orașul 
Victoria 

CF LOT 1 
 

................ NOU 102 Teren intravilan 
Curţi construcţii 

Orașul 
Victoria 

CF LOT 2 ................ NOU 195 Teren intravilan  
Curţi construcţii 

     (2) Destinația celor două loturi de teren rezulate în urma dezmembrării se va stabili ulterior de 
către Consiliul Local prin hotărâre, în condițiile prevăzute de art.362 și art.363 din OU 57/2019 – 
Codul Administrativ, în funcție solicitări respectiv: dare în administrare, dare în folosinţă gratuită, pe 

termen limitat, concesiune, închiriere sau vânzare.     
           Art.2.- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                                  SECRETAR 

            BADEA  COSTICĂ                                                TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, secretar 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :  

Hotărârea a fost adoptată    14   voturi ”pentru”  1  abținere   0   împotriva 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

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

                                 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                         
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 156  din 26.09.2019 
Cu privire la  alipirea terenului de 102 mp situat în str.Aleea Câmpului, rezultat în urma 
dezmembrării acestuia din lotul de 297 mp cu terenul în suprafață de 122 mp înscris în 

CF 100593 nr.cad.100593, într-un singur lot cu  
suprafața de 224 mp. 

 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.09.2019. 

          Având în vedere referatul nr.11834/05.08.2019 al biroului ADPP cu privire la alipirea terenului 
de 102 mp situat în str.Aleea Câmpului, rezultat în urma dezmembrării acestuia din lotul de 297 mp 
cu terenul în suprafață de 122 mp înscris în CF 100593 nr.cad.100593, într-un singur lot cu suprafața 

de 224 mp 
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 

propunerile făcute în şedinţă; 

Văzând prevederile: 
-       OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ  art.129 alin.2 lit.”c”, art.354 şi art.355; 
-       Legea 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara;  

- Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in 
evidentele de cadastru si carte funciara în vederea înscrierii în cartea funciară art.23 lit.”e”, art.31, 
art.78, art.125, art.131-134, art.135 alin.1 lit.”b”, alin.2, alin.3 şi art.137; 

            În temeiul art. 139 alin.(3), din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul 
administrativ; 

 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

 

 

            Art.1.–(1) Se aprobă alipirea terenului de 102 mp situat în str.Aleea Câmpului, rezultat în 
urma dezmembrării acestuia din lotul de 297 mp cu terenul în supradfață de 122 mp înscris în CF 

100593 nr.cad.100593, într-un singur lot cu suprafața de 224 mp și notarea acestuia într-o nouă 
carte funciară. 
               (2) Destinația lotului de teren rezulate în urma alipirii, se va stabili ulterior de către 

Consiliul Local prin hotărâre, în condițiile prevăzute de art.362 și art.363 din OU 57/2019 – Codul 
Administrativ, în funcție solicitări respectiv: dare în administrare, dare în folosinţă gratuită, pe 
termen limitat, concesiune, închiriere sau vânzare.                                        
           Art.2.- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 

     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                                  SECRETAR 

            BADEA  COSTICĂ                                                TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 

 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, secretar 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :  

Hotărârea a fost adoptată    14   voturi ”pentru”  1  abținere   0   împotrivă 

 

     

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

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

                                 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                             
 

                            H O T Ă R Â R E A NR. 157 din 26.09.2019     
-privind participarea UAT  VICTORIA la constituirea ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ" ITI Microregiunea Țara Făgărașului",  
 
 

    Consiliul Local Victoria întrunit în ședință ordinară din data de 26.09.2019 
              Având în vedere:  
              -Referatul de aprobare nr.14060/23.09.2019, expunerea de motive cu nr.14063/23.09.2019 

prin care se propune constituirea   ASOCIATIEI  DE  DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "ITI 

Microregiunea Țara Făgărașului", in vederea implementării mecanismului Investiții Teritoriale 

Integrate (ITI) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale cuprinse în Strategia de 

Dezvoltare Durabilă Integrată a Microregiunii Țara Făgărașului. 

           -Luând în considerare avizele comisiei de specialitate a Consiliului Local Victoria 

In conformitate cu prevederile  art. 1 alin. (a), art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția 

României, republicată;art.35 alin.(4) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificari si completari ulterioare; OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si 

completarile ulterioare.  

 In temeiul  art 89 alin (1)-(3) , art. 90, art. 91, art. 92, art.93 ,  art.129 alin (9) lit.a ,  art 139 

alin (3) lit f , art 196 alin (1) lit a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

      
HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1.-Se aprobă participarea UAT VICTORIA în calitate de  membru la constituirea 

ASOCIATIEI de DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ " ITI Microregiunea Țara Făgărașului", 

persoană juridică de drept privat , fără scop lucrativ şi de utilitate publică. Art.2.-Se aprobă actul 

constitutiv şi statutul ASOCIATIEI de DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA " ITI Microregiunea Țara 

Făgărașului", prevazute în anexele 1 si 2  la prezenta  hotărâre . 

          Art.3.-Se desemnează domnul primar Gheorghe Cristian să reprezinte UAT VICTORIA în 

Adunarea Generala a Asociatiei de  DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ " ITI Microregiunea Țara 

Făgărașului", fiind împutericit să semneze actul constitutiv şi statutul Asociaţiei de DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARA " ITI Microregiunea Țara Făgărașului". 

          Art.4.-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul prin 

compartimentele de specialitate. 

 

  
     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                                  SECRETAR 

            BADEA  COSTICĂ                                                TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, secretar 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :  

Hotărârea a fost adoptată    15   voturi ”pentru”  0  abținere   0   împotrivă 

 

 

ROMANIA 

ORAŞUL   VICTORIA 
 

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

 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                         
H O T Ă R Â R E A NR. 158 din 26.09.2019 

-privind participarea  UAT Orasul Victoria în calitate de partener al Colegiului Tehnic Dr. Alexandru 
Bărbat în cadrul proiectului ”CRESC”, ca entitate de drept public în vederea depunerii și implementării unui 

proiect finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe, 
Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului 

egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, 
nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, Obiectiv Specific 6.2. Creșterea 

participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a 
școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității romă și a celor din mediul rural. 

 

 
        Consiliul Local Victoria întrunit în ședință ordinară din data de 26.09.2019 
         Având în vedere referatul de specialitate cu nr.14075/23.09.2019 al biroului tehnic privind participarea  UAT Orasul 
Victoria în calitate de partener al Colegiului Tehnic Dr. Al Bărbat în cadrul proiectului ”CRESC”, ca entitate de drept public în 
vederea depunerii și implementării unui proiect finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară nr. 6 - 
Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea 
accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, 
nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, Obiectiv Specific 6.2. Creșterea participării la 
învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii 
aparținând minorității romă și a celor din mediul rural. 
        Luând în considerare avizele comisiei de specialitate a Consiliului Local Victoria 
           In conformitate cu prevederile  art. 1 alin. (a), art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 

republicată;art.35 alin. (4) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificari si completari ulterioare; OG nr. 

26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare.  

 In temeiul  art 89 alin (1)-(3) , art. 90, art. 91, art. 92, art.93 ,  art.129 alin (9) lit.a ,  art 139 alin (3) lit f , art 196 

alin (1) lit a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1- Se aprobă depunerea unui proiect finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară nr. 6 - 
Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea 
accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, 
nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, Obiectiv Specific 6.2. Creșterea participării la 
învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii 
aparținând minorității romă și a celor din mediul rural; 

Art.2- Se aprobă participarea UAT Orasul Victoria în calitate de partener al Colegiului Tehnic Dr.Alexandru Bărbat 
în cadrul proiectului ”CRESC”, ca entitate de drept public în vederea depunerii și implementării unui proiect finanțat prin 
Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară nr.6-Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și 
prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de 
calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, 
Obiectiv Specific 6.2.-Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de 
părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității romă și a celor din mediul rural; 

Art.3- UAT Or.Victoria va asigura resursele necesare pentru asigurarea sustenabilității proiectului susmenționat, pe 
toată perioada impusă în cadrul POCU 2014-2020; 

Art.4- UAT Or.Victoria pune la dispoziție pentru activitățile desfășurate în cadrul proiectului spațiul situat în 
Or.Victoria, str.Salcâmilor, nr.2, identificat prin CF nr. vechi:89, nr.topografic:95/1/1/1/2/1, nr.cadastral: 100340-C12. 
 Art.5- Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și sociali, precum și aprobarea acordului de parteneriat va face 
obiectul altei Hotărâri. 
              Art.6.-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcinează primarul prin compartimentul de specialitate. 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                                  SECRETAR 

            BADEA  COSTICĂ                                                TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, secretar 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :  

Hotărârea a fost adoptată    9   voturi ”pentru”  4  abțineri   2   împotrivă 

ROMANIA 

ORAŞUL   VICTORIA 
 

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

 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                         
 

H O T Ă R Â R E A   NR.   159  din 26.09.2019 
cu privire la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de 

investiții ” P.T Extindere rețea de iluminat Oraș Victoria, parcări și puncte de colectare 
deșeuri”. 

 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.09.2019. 
Având în vedere referatul nr.14128/23.09.2019 întocmit de biroul tehnic, cu privire la 

aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ” P.T Extindere 
rețea de iluminat Oraș Victoria, parcări și puncte de colectare deșeuri”, Nota conceptuală 
nr.14126/23.09.2019 și Tema de proiectare nr.14127/23.09.2019 . 

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinţă; 

Analizând: 

         - art. 129, alin.(1),lit.”c”, alin.(5) lit.”c” Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul 
administrativ;  

- 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- art.45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile și 
completările ulterioare ; 

- Strategia de dezvoltare a orașului Victoria pe perioada 2015-2020 ; 

            În temeiul art.139 alin.(3), lit.”e” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul 
administrativ; 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

            
Art.1. Se aprobă Nota conceptuală întocmită pentru obiectivul de investiții ” P.T Extindere 

rețea de iluminat Oraș Victoria, parcări și puncte de colectare deșeuri”, prevăzută în anexa 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Tema de proiectare întocmită pentru obiectivul investiții ” P.T Extindere 
rețea de iluminat Oraș Victoria, parcări și puncte de colectare deșeuri”, prevăzută în anexa 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuternicește primarul orașului 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                                                  SECRETAR 

            BADEA  COSTICĂ                                                TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 
 
 

 

 

 

 

 

PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți : 13 

Hotărârea a fost adoptată   15    voturi ”pentru”  0  abținere   0   împotrivă 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

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

                                 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                         
H O T Ă R Â R E A   NR.   160  din 26.09.2019 

cu privire la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de 

investiții ” Construire și dotare sediu primărie în Orașul Victoria, județul Brașov”. 
 

 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.09.2019. 
Având în vedere referatul nr.14295/25.09.2019 întocmit de biroul tehnic, cu privire la 

aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Construire și 

dotare sediu primărie în Orașul Victoria, județul Brașov”, Nota conceptuală nr.14292/25.09.2019 și 
Tema de proiectare nr.14293/25.09.2019. 

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 

propunerile făcute în şedinţă; 
Analizând: 

         - art. 129, alin.(1),lit.”c”, alin.(5) lit.”c” Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul 

administrativ;  
- 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- art.45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile și 
completările ulterioare ; 

- prevederile Ordonantei Guvernului nr.16/29.08.2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei 
Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii  “C.N.I” S.A. 

-  Prevederile OUG 114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor 
măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; 

- Strategia de dezvoltare a orașului Victoria pe perioada 2015-2020 ; 
            În temeiul art.139 alin.(3), lit.”e” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 – privind Codul 

administrativ; 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

            Art.1. Se aprobă Nota conceptuală întocmită pentru obiectivul de investiții ” Construire și 
dotare sediu primărie în Orașul Victoria, județul Brașov”, prevăzută în anexa nr.1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă Tema de proiectare întocmită pentru obiectivul investiții ” Construire și 

dotare sediu primărie în Orașul Victoria, județul Brașov”, prevăzută în anexa nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuternicește primarul orașului 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                                                  SECRETAR 

            BADEA  COSTICĂ                                                TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 
 

 

 
 

 

PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți : 13 

Hotărârea a fost adoptată   14    voturi ”pentru”  1  abținere   0   împotrivă 

 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

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