
                                                                                         
H O T Ă R Â R E A   NR.   176  din 28.11.2019 

Cu privire la aprobarea pentru anul 2020 a preţurilor minime pe metru pătrat, pe zone 

pentru terenurile prorietate privată ale Or.Victoria pentru care se va constitui un drept de 
superficie directă fără licitaţie publică pentru extinderea constructiilor pe terenuri 

alaturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia conform 15 lit.”e” din Legea 

50/1991 republicată    
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019. 

         Având în vedere referatul nr.15676/21.10.2018 al biroului ADPP cu privire la aprobarea pentru 
anul 2020 a preţurilor minime pe metru pătrat, pe zone pentru terenurile prorietate privată ale 
Or.Victoria pentru care se va constitui un drept de superficie diretcă fără licitaţie publică pentru 

extinderea constructiilor pe terenuri alaturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia conform 
15 lit.”e” din Legea 50/1991 republicată.    

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”, alin.6 lit. ”b”, art.354 – 364;     

       - Legii 350/2001 republicată privind amenajarea teritoriului si urbanismul art.25, 26, 27,art.47 şi 
48; 
       - Legii 287/2009 Codul Civil art.551 pct.2-6, art. 693 – 702, art.1777 – 1823; 
       - Legii nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, art.91 - 94 privind întabularea 

dreptului de superficie; 
      -  Legii 50/1991 republicată art.15 alin.1 lit.”e”. 
       - Ordinul 700/2014  art.23 lit.”a” și lit.”e”, art.31- 36, art.78, art.83, art.131-134, art.135 alin.1 

lit.”a”, alin.2 şi alin.3; 
         Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 din  Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind 
Codul administrativ; 

            În temeiul art. 139 alin.(3), lit.”c” și art. 196, lit.”a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – 
privind Codul administrativ; 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

            Art.1.– Se aprobă pentru anul 2020 a preţurilor minime pe metru pătrat, pe zone pentru 

terenurile prorietate privată ale Or.Victoria pentru care se va constitui un drept de superficie directă 
fără licitaţie publică pentru extinderea constructiilor pe terenuri alaturate, la cererea proprietarului sau 
cu acordul acestuia conform 15 lit.”e” din Legea 50/1991republicată astfel: 

 
 
 

Preţuri în euro/mp pe zone – anul 2020 

A B 
 

C 
 

D 

Persoane  fizice 8 7 
 

5 
 

4 

Persoane juridice 11 9 7 5 

         Art.2.- Începând cu data de 01.01.2020, HCL 165/25.10.2018 se abrogă. 
         Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                                  SECRETAR 

                  BRATU CRISTINA                                         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 : 14 

Hotărârea a fost adoptată   13    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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H O T Ă R Â R E A   NR.   177  din 28.11.2019 
Cu privire la aprobarea  pentru anul 2020 a nivelurilor tarifelor percepute în cazul 

închirierilor de terenuri prorietate publică şi privată ale Or.Victoria. 
 

 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019. 
Având în vedere referatul nr.15677/21.10.2019 al biroului ADPP cu privire la aprobarea 

pentru anul 2020 a nivelurilor tarifelor percepute în cazul închirierilor de terenuri prorietate 
publică şi privată ale Or.Victoria.  

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”, alin.6 lit. lit.”a” și ”b”, art.286 

alin.4. art.297 alin.1 lit. .”c” și art.332 – 348 și art.354 – 364; 
     - Legii 287/2009- Codul Civil art.1777 – 1823; 
    - Legii 227/2015 – Codul Fiscal republicată art.484; 

    - Legii 273/2006 privind finanţele publice locale art.2 pct.58, art.5 alin.1 lit.”a”. art.16 
alin.2. art.20 alin.1 lit.”b”. art.27. art.30 și Anexa nr.1 la lege; 
         Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 din  Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

– privind Codul administrativ; 
        În temeiul art. 139 alin.(3), lit.”c”, art. 196, lit.”a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 
– privind Codul administrativ; 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1.– Se aprobă pentru anul 2020 nivelul taxelor percepute în cazul închirierilor de 
terenuri proprietate publică şi privată ale Or.Victoria  astfel: 
 

 Preţuri în euro/mp/an/ pe zone – anul 2020 

A B 

 

C 

 

D 

 
Terenuri 1,25 0,90 0,70 0,50 

Drumuri 11 euro/mp/an 
Căi ferate 15 euro/mp/an 

Căi ferate înguste 8 euro/mp/an 

         Art.2.- Începând cu data de 01.01.2020, HCL nr.166/25.10.20185, se abrogă.      
         Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                                  SECRETAR 

                BRATU CRISTINA                                          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 : 14 

Hotărârea a fost adoptată    12   voturi ”pentru”  2  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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H O T Ă R Â R E A   NR.   178  din 28.11.2019 
Cu privire la aprobarea  pentru anul 2020 a preţurilor unitare de vânzare/superficie 
(fara TVA) pe zone, a terenurilor proprietate privată a Or.Victoria pentru construcţii 

de locuinţe şi prestări servicii. 
 

 

 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019. 
Având în vedere referatul nr.15678/21.10.2019 al biroului ADPP cu privire la aprobarea 

pentru anul 2020 a preţurilor unitare de vânzare/superficie (fara TVA) pe zone, a terenurilor 
proprietate privată a Or.Victoria pentru construcţii de locuinţe şi prestări servicii. 

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”, alin.6 lit. ”b”, art.354 - 364  
din OUG 57/2019. 
       - Legii 287/2009 – Codul Civil art.551 pct.2-6, art.693 – 702, art.1650 – 1745, art.1777 – 

1823;  
      - Legii nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara art.37,  
      - Ordinul nr.700/2014 de aprobare a Regulamentului din 9 iulie 2014 de avizare, recepţie 

şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară*) art.91 - 94 privind întabularea 
dreptului de superficie. 
         Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 din  Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

– privind Codul administrativ; 
         În temeiul art. 139 alin.(3), lit.”c”, art. 196, lit.”a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 
– privind Codul administrativ; 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1.– Se aprobă pentru anul 2020 preţurile unitare de vânzare/superficie (fara TVA) 
pe zone, a terenurilor proprietate privată a Or.Victoria pentru construcţii de locuinţe şi prestări 
servicii, la care se adaugă utilităţile, conform  anexelor 1 şi 2 ce fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre.                    
         Art.2.- Începând cu data de 01.01.2020, HCL nr.167/25.10.2018, se abrogă. 
         Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

 
 

     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                                  SECRETAR 

                  BRATU CRISTINA                                          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 : 14 

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


 
 

A N E X A - 1 
stabilirea preţurilor minime pe zone (euro fara TVA) de pornire la licitaţie pentru 

vânzarea/superficie a terenurilor proprietate privată a Or.Victoria pentru construcţii de 

locuinţe  

Nr.crt. Strada Zona        euro/mp 
A B C D 

1 Str.M.Eminescu 7 - - - 
2 Str.Stadionului 7 - - - 
3 Str.Libertăţii 7 - - - 
4 Str.Salcâmilor - 6 - - 
5 Str.Victoriei - 6 - - 
6 Str.Chimiştilor - 6 - - 
7 Str.Negoiu - 6 - - 
8 

Str.Oltului 
- 6 5 (zona 

blocLocuinţe) 
- 

9 Str.G.Coşbuc - - 5 - 
10 Str.Viitorului - - 5 - 
11 Str.Primăverii - 6 - - 
12 Str.Ghioceilor - 6 - - 
13 Str.1 Decembrie 1918 7 6 - - 

14 Str.Trandafirilor 7 - - - 
15 Str.Podragu 7 - - - 
16 Str.Moldoveanu - 6 - - 
17 Str.Strandului 7 - - - 
18 Str.Piaţa Parcului 7 - - - 
19 Str.Policlinicii - 6 - - 
20 Str.Pieţii - 6 - - 
21 Str.Teilor - 6 - - 
22 Str.Grădinarilor - 6 - - 
23 Str.Albota - 6 - - 
24 Str.Tineretului - 6 - - 
25 Str.Gării - - 5 - 
26 Str.Muncii - - 5 - 
27 Str.Aleea Uzinei - - 5 - 
28 Str.Băii - 6 - - 
29 Str.Spitalului - - 5 - 
30 Str.Toamnei - - 5 - 
31 Str. Aleea Câmpului - - 5 - 
32 Str.Aleea Bujorului - - 5 - 
33 Str.Lucian Blaga - - 5 - 
34 Str.Poligonului - - 5 - 
35 Str.Narciselor - - 5 - 
36 Str.Brânduşelor - - 5 - 
37 Str.Lalelelor - - 5 - 
38 Str.Crinului - - 5 - 
39 Str.Crizantemei - - 5 - 
40 Str.Mircea Eliade - - 5 - 
41 Str. Octavian Paler - - 5 - 
42 Str.Grigore Moisil - - 5 - 
42 Str.Avram Iancu - - 5 - 
43 Str. Badea Cârţan - - 5 - 
44 Str.Fermei - - 5 - 

 
 
 

 
 



 
A N E X A - 2 

stabilirea preţurilor minime pe zone (euro fara TVA) de pornire la licitaţie pentru 
vânzarea/superficie a terenurilor proprietate privată a Or.Victoria pentru prestări servicii  

Nr.crt. Strada Zona               euro/mp 
A B C D 

1 Str.M.Eminescu 8 - - - 
2 Str.Stadionului 8 - - - 
3 Str.Libertăţii 8 - - - 
4 Str.Salcâmilor - 7 - - 
5 Str.Victoriei - 7 - - 
6 Str.Chimiştilor - 7 - - 
7 Str.Negoiu - 7 - - 
8 

Str.Oltului 
- 7 6 (zona bloc 

locuinţe) 
- 

9 Str.G.Coşbuc - - 6 - 
10 Str.Viitorului - - 6 - 
11 Str.Primăverii - 7 - - 
12 Str.Ghioceilor - 7 - - 
13 

Str.1 Decembrie 1918 
8 7 zona bloc 

locuiinţe 
- - 

14 Str.Trandafirilor 8 - - - 
15 Str.Podragu 8 - - - 
16 Str.Moldoveanu - 7 - - 
17 Str.Strandului 8 - - - 
18 Str.Piaţa Parcului 8 - - - 
19 Str.Policlinicii - 7 - - 
20 Str.Pieţii - 7 - - 
21 Str.Teilor - 7 - - 
22 Str.Grădinarilor - 7 - - 
23 Str.Albota - 7 - - 
24 Str.Tineretului - 7 - - 
25 Str.Gării - - 6 - 
26 Str.Muncii - - 6 - 
27 Str.Aleea Uzinei - - 6 - 
28 Str.Băii - 7 - - 
29 Str.Spitalului - - 6 - 
30 Str.Toamnei - - 6 - 
31 Str. Aleea Câmpului - - 6 - 
32 Str.Aleea Bujorului - - 6 - 
33 Str.Lucian Blaga - - 6 - 
34 Str.Poligonului - - 6 - 
35 Str.Narciselor - - 6 - 
36 Str.Brânduşelor - - 6 - 
37 Str.Lalelelor - - 6 - 
38 Str.Crinului - - 6 - 
39 Str.Crizantemei - - 6 - 
40 Str.Mircea Eliade - - 6 - 
41 Str. Octavian Paler - - 6 - 
42 Str.Grigore Moisil - - 6 - 
42 Str.Avram Iancu - - 6 - 
43 Str. Badea Cârţan - - 6 - 
44 Str.Fermei - - 6 - 

 

 

 
 

 



                                                                                         
 

 

H O T Ă R Â R E A   NR.   179  din 28.11.2019 
Cu privire la aprobarea  pentru anul 2020 a valorilor euro/mp în vederea evaluării 

activelor fixe corporale – terenuri - din domeniul public şi domeniul privat al 
Or.Victoria, urmând ca acestea să fie înregistrate în evidenţele contabile 

 
 

 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019. 
          Având în vedere referatul nr.15679/21.10.2019 al biroului ADPP cu privire la aprobarea 
pentru anul 2020 a valorilor euro/mp în vederea evaluării activelor fixe corporale – terenuri - 

din domeniul public şi domeniul privat al Or.Victoria, urmând ca acestea să fie înregistrate în 
evidenţele contabile . 

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”, alin.6 lit. lit.”a” și ”b”, 

art.286 alin.4. art.297 alin.1 lit. .”c” și art.332 – 348 și art.354 – 364;  
        - OG 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice;  

        - Legii 79/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2007 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea şi 

amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice; 
       - HG 834/1991 republicată - privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de 
societăţile comerciale cu capital de stat art.4; 

       - Criteriile nr.2665/1C/311/1992; 
         Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 din  Ordonanța de urgență nr. 57/2019 
– privind Codul administrativ; 

         În temeiul art. 139 alin.(3), lit.”c”, art. 196, lit.”a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 
– privind Codul administrativ; 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1.– Se aprobă pentru anul 2020, valorile în euro/mp în vederea evaluării activelor 

fixe corporale – terenuri - din domeniul public şi domeniul privat al Or.Victoria, urmând ca 
acestea să fie înregistrate în evidenţele contabile conform anexei nr.1 ce face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

         Art.2.- Începând cu data de 01.01.2020, HCL 170/25.10.2018, se abrogă. 
         Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                                  SECRETAR 

                  BRATU CRISTINA                                          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 : 14 

Hotărârea a fost adoptată    14   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


 
 

A N E X A - 1 
stabilirea valorilor euro/mp privind evaluarea activelor fixe corporale din domeniul public 

şi privat al Or.Victoria pentru înregistrarea în evidenţele contabile  

 
 

Nr.crt. Strada Zona              euro/mp 
A B C D 

1 Str.M.Eminescu 2 - - - 
2 Str.Stadionului 2 - - - 
3 Str.Libertăţii 2 - - - 
4 Str.Salcâmilor - 1,5 - - 
5 Str.Victoriei - 1,5 - - 
6 Str.Chimiştilor - 1,5 - - 
7 Str.Negoiu - 1,5 - - 
8 Str.Oltului - 1,5 1 - 
9 Str.G.Coşbuc - - 1 - 
10 Str.Viitorului - - 1 - 
11 Str.Primăverii - 1,5 - - 
12 Str.Ghioceilor - 1,5 - - 
13 Str.1 Decembrie 1918 2 1,5 - - 
14 Str.Trandafirilor 2 - - - 
15 Str.Podragu 2 - - - 
16 Str.Moldoveanu - 1,5 - - 
17 Str.Strandului 2 - - - 
18 Str.Piaţa Parcului 2 - - - 
19 Str.Policlinicii - 1,5 - - 
20 Str.Pieţii - 1,5 - - 
21 Str.Teilor - 1,5 - - 
22 Str.Grădinarilor - 1,5 - - 
23 Str.Albota - 1,5 - - 
24 Str.Tineretului - 1,5 - - 
25 Str.Gării - - 1 - 
26 Str.Muncii - - 1 - 
27 Str.Aleea Uzinei - - 1 - 
28 Str.Băii - 1,5 1 - 
29 Str.Spitalului - - 1 - 
30 Str.Toamnei - - 1 - 
31 Str. Aleea Câmpului - - 1 - 
32 Str.Aleea Bujorului - - 1 - 
33 Str.Lucian Blaga - - 1 - 
34 Str.Poligonului - - 1 - 
35 Str.Narciselor - - 1 - 
36 Str.Brânduşelor - - 1 - 
37 Str.Lalelelor - - 1 - 
38 Str.Crinului - - 1 - 
39 Str.Crizantemei - - 1 - 
40 Str.Mircea Eliade - - 1 - 
41 Str. Octavian Paler - - 1 - 
42 Str.Grigore Moisil - - 1 - 
42 Str.Avram Iancu - - 1 - 
43 Str. Badea Cârţan -  1 - 

44 Str.Fermei - - 1 - 
 

 

 

 

 



                                                                                         
 

H O T Ă R Â R E A   NR.   180  din 28.11.2019 
Cu privire la aprobarea  pentru anul 2020 a preţului reprezentând contravaloarea 

dreptului de folosinţă asupra terenului ocupat cu reţelele de comunicaţii 
electronice. 

 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019. 

          Având în vedere referatul nr.15680/21.10.2019 al biroului ADPP cu privire la aprobarea 
pentru anul 2020 a preţului reprezentând contravaloarea dreptului de folosinţă asupra 
terenului ocupat cu reţelele de comunicaţii electronice. 

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”, alin.6 lit. lit.”a” și ”b”, 
art.286 alin.4. art.297 alin.1 lit. .”c” și art.332 – 348 și art.354 – 364; 
        - Legii nr.154/2012, art.6, alin.3 -5, art.13, privind regimul infrastructurii reţelelor de 

comunicaţii electronice; 
       - O.U.G. nr.43/1997, republicată, privind regimul drumurilor art.51, alin.2  
       - Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare art.484;  

       - Legii 273/2006 privind finanţele publice locale art.2 pct.58, art.5 alin.1 lit.”a”. art.16 
alin.2. art.20 alin.1 lit.”b”. art.27. art.30 și Anexa nr.1 la lege; 
         Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 din  Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

– privind Codul administrativ; 
            În temeiul art. 139 alin.(3), lit.”i”, art. 196, lit.”a” din Ordonanța de urgență nr. 
57/2019 – privind Codul administrativ; 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1.– Pentru anul 2020, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, vor achita un 
preţ reprezentând contravaloarea dreptului de folosinţă asupra terenului ocupat cu reţelele de 
comunicaţii electronice, după cum urmează : 

 
                   a. Pentru reţele subterane  - 0,85 euro /ml/an 

                   b. Pentru reţele supraterane - 1,15 euro /ml/an 
 
         Art.2.- Începând cu data de 01.01.2020, HCL 171/25.10.2018, se abrogă. 

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

     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                                  SECRETAR 

                  BRATU CRISTINA                                         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 : 14 

Hotărârea a fost adoptată   13    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.   181  din 28.11.2019 
Cu privire la stabilirea chiriilor în euro/mp/lună pentru spaţiile cu altă destinaţie 

decât cea de locuinţă 
 

 

 

 

 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019. 

         Având în vedere referatul nr.15681/21.10.2019 al biroului ADPP cu privire la stabilirea 
chiriilor în euro/mp/lună pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă. 

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Victoria şi propunerile făcute în şedinţă; 
         Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 din  Ordonanța de urgență nr. 57/2019 
– privind Codul administrativ; 

            În temeiul art. 139 alin.(3), lit.”c”, art. 196, lit.”a” din Ordonanța de urgență nr. 
57/2019 – privind Codul administrativ; 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

 
 Art.1.– Se stabilesc pentru anul 2020 chiriile în euro/mp/lună pentru spaţiile cu altă 
destinaţie decât cea de locuinţă, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
         Art.2.- Începând cu data de 01.01.2020, HCL nr.175/25.10.2018, se abrogă. 
         Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
 

     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                                  SECRETAR 

                  BRATU CRISTINA                                          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 : 14 

Hotărârea a fost adoptată    11   voturi ”pentru”  3  abțineri   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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H O T Ă R Â R E A   NR.   182  din 28.11.2019 
Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de dezmembrare și primă înscriere în 

cartea funciară pentru terenul în suprafaţă de 523 mp, trecerea acestuia din 

domeniul privat al Orașului Victoria în domeniul privat al Statului Român. 
 
 

 
 

 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019. 
         Având în vedere referatul nr.15745/21.10.2019 al biroului ADPP cu privire la aprobarea 
efectuarii lucrărilor de dezmembrare și primă înscriere în cartea funciară pentru terenul în 

suprafaţă de 523 mp, trecerea acestuia din domeniul privat al Orașului Victoria în domeniul 
privat al Statului Român. 

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Victoria şi propunerile făcute în şedinţă; 
         Văzând prevederile: 

        – OU 57/2019 – Codul Administrativ -art.129 alin.2 lit.”c” alin.6 lit.”b” art.354 , art.355; 
       -  Legii 287/2009 Codul Civil art.551 pct.2-6, art. 693 – 702, art.1777 – 1823; 
       - 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;  
      - Ordinul Prefectului Judeţului Braşov nr.24/1992 poziţia nr.67 și Ordinul Prefectului 

Judeţului Braşov nr.106/1993 poziţia nr.14;  
         Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 din  Ordonanța de urgență nr. 57/2019 
– privind Codul administrativ; 

            În temeiul art. 139 alin.(3), lit.”e”, art. 196, lit.”a” din Ordonanța de urgență nr. 
57/2019 – privind Codul administrativ; 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

 
            Art.1.– Se aprobă efectuarea lucrărilor de dezmembrare și primă înscriere în cartea 
funciară pentru terenul în suprafaţă de 523 mp, teren ce aparţin domeniului privat al 

Or.Victoria 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 

Descrierea 
mobilului 

ORASUL 
VICTORIA 
DOMENIU 

PRIVAT 

 CF 21/38/1/4/1/4/6/1/5/
1/2/4/1/1/1/2/2 

 
100051 

 
2.416.171 

TEREN 
INTRAVILAN 

 
 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
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B. SITUAŢIA  DUPĂ  DEZLIPIRE  ŞI  PRIMA   ÎNSCRIERE  CONFORM ORD.nr.24/17.06.1992 și 

nr.106/1993 A  PREFECTURII  BRAŞOV 
 

SITUATIA  DIN  ACTE 

Proprietar Act de 
proprietate 

Identificator 

nr.parcela/ 
nr.topografic 

NR.CAD. 
ATRIBUIT 

NR. 
C.F. 

Suprafata 
din acte 

Descrierea 
imobilului 

 CF LOT 1 
 

 NOU 523 TEREN 
INTRAVILAN 

Curţi 

construcţii 
ORASUL 

VICTORIA 
DOMENIU 
PRIVAT 

100366 LOT 2 
 

21/38/1/4/1/4/6/1/
5/1/2/4/1/1/1/2/2 

100051 2.415.648 Teren   
INTRAVILAN 

Curţi 
construcţii 

 

          Art.2.- Se  aprobă trecerea imobilului teren în suprafață de 523 mp din domeniul privat 
al Orașului Victoria în domeniul privat al Statului Român, pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordinul Prefectului Judeţului Braşov nr.24/1992 poziţia nr.67 și a Ordinului 

Prefectului Judeţului Braşov nr.106/1993 poziţia nr.14. 
         Art.3.- Se aprobă înscrierea în noua carte funciară a terenului de 523 mp în favorul d-
nei Hornaru Livia (fostă Bica) și a d-lui Hornaru Virgil cu domiciliul în str.Chimiştilor nr.51, ca 

moștenitori legali a lui (Hornaru Ioan și soția acestuia Hornaru Eleonora – decedați) conform 
certificatului de moștenitor nr.61/23.10.2007, ca  diferenţă de teren în condiţiile prevăzute de 
Ordinul Prefectului Judeţului Braşov nr.24/1992 poziţia nr.67 și a Ordinului Prefectului 

Judeţului Braşov nr.106/1993 poziţia nr.14. 
         Art.4 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 

 
  
 

     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                                  SECRETAR 

                BRATU CRISTINA                                         TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ,  birou audit intern, ADPP 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :  

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



                                                                                         
 

 

H O T Ă R Â R E A   NR.   183  din 28.11.2019 
Cu privire la aprobarea dezmembrării terenului de 10 mp situat în Or.Victoria str.Pieții 

nr.18/1  care face parte din suprafața de 20.289 mp înscris în CF 100559 
nr.cad.125/1/1/1/1/2/2/2 ce aparţine proprietății private a Or.Victoria și întocmirea unui 

raport de evaluare a terenului. 
 

 

 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019. 
          Având în vedere referatul nr.16164/29.10.2019 al biroului ADPP cu privire la aprobarea 
dezmembrării terenului de 10 mp situat în Or.Victoria str.Pieții nr.18/1  care face parte din suprafața de 

20.289 mp înscris în CF 100559 nr.cad.125/1/1/1/1/2/2/2 ce aparţine proprietății private a Or.Victoria 
și întocmirea unui raport de evaluare a terenului. 

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Victoria şi propunerile făcute în şedinţă; 
          Văzând prevederile: 
      – OU 57/2019 –Codul Administrativ-art.129 alin.2 lit.”c” alin.6 lit.”b” art.354, art.355 și art.363; 

      -  Legii 287/2009 Codul Civil art.551 pct.2-6, art. 693 – 702, art.1777 – 1823; 
       - 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;  
       - Contractul de concesiune directă nr.9383/74RC/20.12.2007 și contractul de concesiune directă 
nr.9947/76RC/20.10.2009 

         Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 din  Ordonanța de urgență nr. 57/2019 
– privind Codul administrativ; 
            În temeiul art. 139 alin.(3), lit.”c”, art. 196, lit.”a” din Ordonanța de urgență nr. 

57/2019 – privind Codul administrativ: 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 
 
 Art.1.– Se aprobă efectuarea lucrărilor de dezmembrare și primă înscriere a terenului de 10 
mp situat în Or.Victoria str.Pieții nr.18/1, care face parte din suprafața de 20.289 mp înscris în CF 
100559 nr.cad.125/1/1/1/1/2/2/2 ce aparţine proprietății private a Or.Victoria și administrat de consiliul 

local în temeiul art.129 alin.2 lit.”c”, art.354 şi art.355 din OU 57/2019 – Codul Administrativ, după cum 
urmează:  

TABEL DE  MIŞCARE  PARCELARĂ  a   imobilului  situat   în   UAT  VICTORIA (fişa 

imobilului) 

                                           A. SITUAŢIA INIŢIALĂ                                                             ANEXA Nr. 13 

 

SITUATIA  DIN  ACTE 

Proprietar Cotă 

parte 

Act de 

proprietate 

Identificator 

NR.CADASTRAL 

NR. 

C.F. 

Suprafata 

din acte 
mp 

Descrierea 

mobilului 

Orașul 

Victoria 

 CF 125/1/1/1/1/2/2/2 10055

9 

20.289 TEREN 

INTRAVILAN 
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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 10 TEREN 

INTRAVILAN 
Curţi 

construcţii 

Orașul 
Victoria 

CF 100559 LOT 2 
 

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

100559 20.279 TEREN 
INTRAVILAN 

Curţi 

construcţii 
           
Art.2.- Se aprobă întocmirea unui raport de evaluare a terenului de 10 mp situat în Or.Victoria 

str.Pieții nr.18/1 de către un expert evaluator ANEVAR. 
         Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                                  SECRETAR 

                  BRATU CRISTINA                                          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 : 14 

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



                                                                                         
 

 

H O T Ă R Â R E A   NR.   184  din 28.11.2019 
Cu privire la aprobarea încetării contractului de concesiune nr.17056/260RC/10.10.2018 

încheiat între Or.Victoria și Lupșor Laura-Mihaela având ca obiect concesionarea directă și 
încheierea contractului de concesiune pentru spațiul în suprafață de 29,97 mp compus din 
5(cinci) camere, înscris în CF 100031-C1-U1 nr.cad 100031-C1-U1, situat în str.Policlinicii 

nr.14, cu destinația cabinet medicină de familie cu d-na dr.Lupșor Laura-Mihaela, în baza 

unui acord de încetare. 
 

 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019. 
          Având în vedere referatul nr.16816/11.11.2019 al biroului ADPP cu privire la aprobarea încetării 

contractului de concesiune nr.17056/260RC/10.10.2018 încheiat între Or.Victoria și Lupșor Laura-
Mihaela având ca obiect concesionarea directă și încheierea contractului de concesiune pentru spațiul 
în suprafață de 29,97 mp compus din 5(cinci) camere, înscris în CF 100031-C1-U1 nr.cad 100031-C1-

U1, situat în str.Policlinicii nr.14, cu destinația cabinet medicină de familie cu d-na dr.Lupșor Laura-
Mihaela, în baza unui acord de încetare. 

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. lit.”c”, alin.6 lit.”b” și.”c”, art.354 alin.1 

și 2 și art.355; 
         -  Legii 287/2009 – Codul Civil art.723, art.1650-1657, art.1660-1663, art.1666, art.1671-1674, 
art.1741-1745, art.1755-1757;  

         - Contractul de concesiune  nr.17056/260RC/10.10.2018 încheiat între Or.Victoria și Lupșor 
Laura-Mihaela - Cap.9  - încetarea contractului de concesiune, respectiv art.9.1, lit. .”g” ;  
         Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 din  Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

– privind Codul administrativ; 
            În temeiul art. 139 alin.(3), lit.”i”, art. 196, lit.”a” din Ordonanța de urgență nr. 
57/2019 – privind Codul administrativ: 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1.– Se aprobă încetarea contractului de concesiune nr.17056/260RC/10.10.2018 încheiat 
între Or.Victoria și Lupșor Laura-Mihaela având ca obiect concesionarea directă și încheierea 
contractului de concesiune pentru spațiul în suprafață de 29,97 mp compus din 5(cinci) camere, înscris 

în CF 100031-C1-U1 nr.cad 100031-C1-U1, situat în str.Policlinicii nr.14, cu destinația cabinet medicină 
de familie cu d-na dr.Lupșor Laura-Mihaela, în baza unui acord de încetare, conform anexei ce face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.          

         Art.2 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                                  SECRETAR 

                  BRATU CRISTINA                                          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 : 14 

Hotărârea a fost adoptată    13   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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Acord de încetare a contractului de concesiune  nr.17056/260RC/10.10.2018 încheiat 

între Or.Victoria și Lupșor Laura-Mihaela având ca obiect concesionarea directă și 
încheierea contractului de concesiune pentru spațiul în suprafață de 29,97 mp compus din 
5(cinci) camere, înscris în CF 100031-C1-U1 nr.cad 100031-C1-U1, situat în str.Policlinicii 

nr.14, cu destinația cabinet medicină de familie cu d-na dr.Lupșor Laura-Mihaela 
 

 

      Art.1 Partile contractante 
         1.1.  ORASUL VICTORIA, persoană juridică de drept public conform art.96 alin.1 din OU 57/2019, 

cu sediul în Or. Victoria, str.Stadionului, nr.14, judetul Brasov, cod fiscal 4523207, reprezentat legal în 
temeiul art.154 alin.6 din OU 57/2019 prin Primar GHEORGHE  CRISTIAN, în calitate de 
concedent  –   
 

  si 

        1.2. Lupșor Laura-Mihaela în calitate de  concesionar cu domiciliul în Mun.București, sector 4, 
str.Aleea Țebea, nr.4, Bl.D10,  SC.A, Et.3, Ap.12 
 

         Art.2. Având în vedere condițiile prevăzute de Cap.VI  - Cap.9  - încetarea contractului de 
concesiune, respectiv art.9.1, lit.”g”, din contractul de concesiune nr.17056/260RC/10.10.2018, părţile 
au convenit încetarea contractului de concesiune concesiune nr.17056/260RC/10.10.2018,  cu data de 
31.12.2019.  

      Art.3. Nu există datorii şi/sau alte obligaţii neachitate şi părţile nu mai au nicio altă pretenţie 
prezentă sau viitoare, materială sau de altă natură, una faţă de cealaltă cu privire la drepturile şi 
obligaţiile ce ar putea reieși din contractul menţionat mai sus. 

 
          Prezentul acord de încetare a fost semnat de ambele părţi astăzi______________________ 
 

şi înregistrat sub nr.______________/_______________2019 în 2 (două ) exemplare originale, cu 
aceeaşi valoare juridică, ambele în limba română, câte un exemplar pentru fiecare parte și produce 
efecte de la data de 31.12.2019. 

 

 
                CONCEDENT                                                              CONCESIONAR 

       Or.Victoria – prin primar                                              Lupșor Laura-Mihaela      
         CRISTIAN  GHEORGHE                                                  

 
                     

           

                         
                   SECRETAR 
          Tocoaie  Gabriela  Lenuţa 

 
 

 

              Şef birou ADPP 
        consilier Nicolae Urian         

ROMANIA 
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H O T Ă R Â R E A   NR.   185  din 28.11.2019 

Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice 

din învăţământul preuniversitar la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria și 

Liceul Teoretic ”I.C. Drăgușanu” 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019. 
          Analizând raportul compartimentului de specialitate  nr.17101/14.11.2019 al biroul buget, 

financiar contabil, privind aprobarea de către Consiliul Local al Or. Victoria a drepturilor aferente 
personalului didactic pentru deplasare din localitatea de resedinta la locul de muncă și de la locul de 
muncă.          

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

- nr. 3072/15782/22.11.201 înaintată de  Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria, cu privire la 
aprobarea sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă a cadrelor 
didactice; 

- nr. 3246/16927/12.11.2019.2019 înaintată de  Liceul Teoretic ”I.C.Drăgușanu” Victoria, cu 
privire la aprobarea sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă a 
cadrelor didactice; 

         Prevederile  art. 105, alin (2) lit f din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a 
personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat și ale  art. 1 și 2 din Instrucțiunile 

nr. 2/2011 – privind decontarea navetei cadrelor didactice, aprobate de Ministerul educației, cercetării, 
tineretului şi sportului. 
         Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 din  Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind 

Codul administrativ; 
            În temeiul art. 139 alin.(3), lit.”e”, art. 196, lit.”a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – 
privind Codul administrativ: 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

            Art.1. Se aprobă decontarea sumei de 3.282 lei, reprezentând cheltuieli de transport pentru 

cadrele didactice din învâțământul preuniversitar, care nu au locuință în Or. Victoria, pentru deplasările 
efectuate din localitatea de reședință și retur, după cum urmează: 

- către Liceul Teoretic ”I.C Drăgușanu” Victoria – suma de 1884 lei pentru luna octombrie 

- către Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria – suma de 1.398 lei pentru luna septembrie 
2019; 
             Art.2.  Decontarea sumei prevăzute la art.1 se va face de către instituțiile  mai sus 

menționate, cu încadrarea în bugetul  aprobat. 
            Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Or. Victoria prin 
aparatul propriu de specialitate, directorul și contabilul fiecărei unități de învățământ. 
 

     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                                  SECRETAR 

                  BRATU CRISTINA                                          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 : 14 

Hotărârea a fost adoptată    11   voturi ”pentru”  1  abținere   2   împotrivă 

 

ROMANIA 
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mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                         
 

H O T Ă R Â R E A   NR.   186  din 28.11.2019 
Cu privire la  aprobarea  numărului de burse şi cuantumul unei burse pentru 

elevii din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Victoria aferente 
semestrului I al anului scolar  2019/2020 la Liceul Teoretic ”I.C.Drăgușanu” Victoria. 

 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019. 

         Având în vedere referatul nr.17133/14.11.20190 al biroul buget, financiar contabil cu 
privire la aprobarea  numărului de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii din 
învăţământul preuniversitar de stat din Oraşul Victoria aferente anului școlar  2019/2020  

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

         Luând în considerare prevederile: 

-   art.129 alin.2 lit.”d”, alin.7 lit.”a”  din OU 57/2019 privind Codul Administrativ;  
-  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.   
         Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 din  Ordonanța de urgență nr. 57/2019 
– privind Codul administrativ; 

            În temeiul art. 139 alin.(3), lit.”i”, art. 196, lit.”a” din Ordonanța de urgență nr. 
57/2019 – privind Codul administrativ; 
 

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.Drăgușanu” Victoria 
aferente  semestrului I al anului scolar  2019/2020 după cum urmează:  

Dunumirea bursei Nr.de burse Cuantum bursă lei/ lună 

Burse performană 2 90 

Burse merit sportiv 8 90 

Burse merit 15 90 

Burse studiu 5 70 

Burse sociale de boală  5 60 

Burse sociale situații deficitare 12 60 

               
Art.2.Bursele se acordă în fiecare an școlar cu respectarea prevederilor 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  și în raport cu 

integritatea efectuării de către elevi a activităților școlare. 
           Art.3.Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri împreună cu Liceul Teoretic ”I.C.Drăgușanu” 

Victoria. 
 

     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                                  SECRETAR 

                  BRATU CRISTINA                                          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 : 14 

Hotărârea a fost adoptată    14   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.   187  din 28.11.2019 
Cu privire la  aprobarea  numărului de burse şi cuantumul unei burse pentru 

elevii din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Victoria aferente 
semestrului I al anului scolar  2019/2020 la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria. 

 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019. 

         Având în vedere referatul nr.17109/14.11.20190 al biroul buget, financiar contabil cu 
privire la aprobarea  numărului de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii din 
învăţământul preuniversitar de stat din Oraşul Victoria aferente anului școlar  2019/2020.  

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

Văzând adresa nr.3088/15875/23.10.2019 a  Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria. 

Luând în considerare prevederile: 
-   art.129 alin.2 lit.”d”, alin.7 lit.”a”  din OU 57/2019 privind Codul Administrativ;  
-  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.  

         Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 din  Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

– privind Codul administrativ; 
            În temeiul art. 139 alin.(3), lit.”i”, art. 196, lit.”a” din Ordonanța de urgență nr. 
57/2019 – privind Codul administrativ; 
 

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 Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria, 
aferente  semestrului I al anului scolar  2019/2020 după cum urmează:  

Dunumirea bursei Nr.de burse Cuantum bursă lei/ lună 

Burse merit 3 90 

Burse studiu 4 70 

Burse sociale de boală  2 60 

     
Art.2.Bursele se acordă în fiecare an școlar cu respectarea prevederilor 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  și în raport cu 

integritatea efectuării de către elevi a activităților școlare. 
           Art.3.Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri împreună cu Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” 

Victoria. 
 
 

     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                                  SECRETAR 

                  BRATU CRISTINA                                          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 : 14 

Hotărârea a fost adoptată     14  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

