
                                                                                         
H O T Ă R Â R E A   NR.   189  din 19.12.2019 

Cu privire la  aprobarea programului achiziţiilor aferente proiectului  
« Amenajare parc zona de locuinţe str.Pieţii și str.Aleea Bujorului » 

 cod SMIS 115941  
 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.12.2019. 
         Având în vedere: 
         -  referatul nr.17762/26.11.2019 întocmit de către  biroul tehnic prin care solicită aprobarea 
programului achiziţiilor aferente proiectului « Amenajare parc zona de locuinţe str.Pieţii și str.Aleea 
Bujorului » cod SMIS 115941, datorită modificărilor apărute și abrogarea HCL nr.148/29.08.2019 - 
cu privire la aprobarea programului achiziţiilor aferente proiectului « Amenajare parc zona de 
locuinţe str.Pieţii și str.Aleea Bujorului » cod SMIS 115941 

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinţă; 
           Văzând : 
- art.129 alin.(2), lit.”b”, alin.(4) din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ; 
-   art.41- 48 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată; 
-   Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată;  
-  art. 13 din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice. 
-  proiectul Amenajare parc zona de locuinţe str.Pieţii și str.Aleea Bujorului, finanţat prin 
POR/2017/ A.P 5/P.I 5.2/2 Regiuni. 
-   contractul de finanţare nr. 3448/01.11.2018 pentru proiectul « Amenajare parc zona de locuinţe 
str.Pieţii și str.Aleea Bujorului » cod SMIS 115941 ; 
- notificarea din 13.11.2019, depusă la ADR Centru, în conformitate cu cererea de finanţare 
actualizată la data de 22.11.2019, anexă la contractul de finanţare nr. 3448/01.11.2018. 
            În temeiul art. 139 alin.(3), lit.”c” și art. 196, lit.”a” din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 
– privind Codul administrativ; 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

         Art.1. Se aprobă programul achiziţiilor aferente proiectului « Amenajare parc zona de 
locuinţe str.Pieţii și str.Aleea Bujorului » cod SMIS 115941, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu data prezentei hotărâri se abrogă HCL nr.148/29.08.2019 - cu privire la 
aprobarea programului achiziţiilor aferente proiectului « Amenajare parc zona de locuinţe str.Pieţii 
și str.Aleea Bujorului » cod SMIS 115941.  

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

 

     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                                  SECRETAR 
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H O T Ă R Â R E A   NR.   190  din 19.12.2019 

Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice 

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

Liceul Teoretic ”I.C. Drăguș anu” 
 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.12.2019. 
         Analizând raportul compartimentului de specialitate  nr.18479/09.12.2019 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. 3441/17405/2011.2019 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. 3487/18478/09.12.2019 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 educaţiei naţionale 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 Instrucţiunile nr. 2/2011 – privind decontarea navetei cadrelor didactice, aprobate de Ministerul 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. 
            În temeiul art. 139 alin.(3), lit.”c” și art. 196, lit.”a” din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 
– privind Codul administrativ; 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

           Art.1. Se aprobă decontarea sumei de 3.309 lei, reprezentând cheltuieli de transport 

pentru cadrele didactice din învâţământul preuniversitar, care nu au locuinţă în Or. Victoria, pentru 
deplasările efectuate din localitatea de reședinţă și retur, după cum urmează: 

- către Liceul Teoretic ”I.C Drăgușanu” Victoria – suma de 1.950 lei pentru luna 
noiembrie 2019; 

- către Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria – suma de 1.359 lei pentru luna 
octombrie 2019; 
             Art.2.  Decontarea sumei prevăzute la art.1 se va face de către instituţiile  mai sus 
menţionate, cu încadrarea în bugetul  aprobat. 
            Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Or. 

Victoria prin aparatul propriu de specialitate, directorul și contabilul fiecărei unităţi de învăţământ 
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H O T Ă R Â R E A   NR.   191  din 19.12.2019 
Cu privire la transformarea contractului de comodat nr.7453/120RC/01.06.2016 în 

contract de de superficie directă cu titlu gratuit. 
 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.12.2019. 
         Având în vedere referatul nr.17914/28.11.2018 al biroului ADPP cu privire la aprobarea 
transformării contractului de comodat nr.7453/120RC/01.06.2016 în contract de de superficie 
directă cu titlu gratuit.  
        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; 
        Legea 287/2009 Codul Civil art.551 pct.2-6, art. 693 – 702, art.1777 – 1823;     
        Legea nr 489/2006.privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor art.8.alin.1; 
        Legea nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, art.91 - 94 privind întabularea 
dreptului de superficie; 
       Contractul de comodat nr.7453/120RC/01.06.2016; 
            În temeiul art. 139 alin.(3), lit.”c” și art. 196, lit.”a” din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 
– privind Codul administrativ; 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

             Art.1 –Se aprobă transformarea contractului de comodat nr.7453/120RC/01.06.2016 în 
contract de de superficie directă cu titlu gratuit și constituirea dreptului de superficie directă cu 
titlu gratuit asupra terenului în suprafaţă de 1000 mp înscris în CF 100720 Victoria nr.cad.100720 
ce aparţine domeniului privat al localităţii Or.Victoria situat în str.Badea Cârţan nr.2, pentru 
construcţia unui lăcaş de cult către Filiala Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu 
Apostolică din Or.Victoria. 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
bunului 

Adresa  CF  Valoare de inventar Situaţia 
juridică euro lei 

1 Teren  
1.000 mp 

Str. Badea Cârţan 
nr.2 

CF 100720  
nr.cad.100720 

 1.000,00 4.503,90  Or.Victoria 
domeniul 

privat 
           Art.2.-Dreptul de superficie directă cu titlu gratuit se constituie pe perioada rămasă de 46 
de ani, începând de la data încheierii contractului de superficie cu titlu oneros ( 01.01.2020 - 
01.01.2066), fără ca perioada de valabilitate a dreptului respectiv să depăşească 99 de ani. 
            Art.3.- La împlinirea termenului de 46 de ani, dreptul de superficie poate fi reînnoit, cu 
posibilitatea de prelungire potrivit art.694 Cod civil – Legea 287/2009 cu reanalizarea conditiilor 
contractuale.           
          Art.4.- Cesionarea dreptului de superficie directă cu titlu gratuit asupra terenului este 
permisă doar în condiţiile si odată cu înstrăinarea construcţiilor edificate pe acest teren, cu o 
notificare prealabilă a proprietarului terenului  transmisă cu 30 zile calendaristice înainte. 
         Art.5.- Încetarea superficiei va opera conform art.698 din Legea 287/2009 – Cadul Civil 
în  următoarele cazuri : 
              a) la expirarea termenului; 
              b) prin consolidare, dacă terenul şi construcţia devin proprietatea aceleiaşi persoane; 
              c) prin pieirea construcţiei 
              d) prin reziliere 
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        Art.6.-(1) Rezilierea  contractului de superficie directă cu titlu gratuit, va putea 
interveni  prin declaraţia de reziliere ( notată în CF) pentru neândeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
stabilite în contract prin notificarea de  punere în întârziere ,formulată  cu 30 zile înainte . 
           (2) În cazul intervenirii rezilierii, proprietarul construcţiilor edificate pe terenul proprietatea 
Or.Victoria va  restitui  terenul proprietarului, într-un  termen de maxim 90 de  zile de la data 
transmiterii declaraţiei de reziliere de catre proprietar, liber de orice construcţii, sarcini, obligatii, 
incusiv de mediu.Efectuarea lucrărilor, obtinerea avizelor, autorizartiilor necesare dezafectării 
(inclusiv cele privind mediul) si cheltuielile privind dezafectarea  terenului de construcţiile deţinute 
de superficiar pentru restituirea liberă a terenului către proprietar sunt în sarcina exclusivă  a 
proprietarului constructiilor de la data rezilierii  actului juridic de superficie. 
          (3) În cazul încetării la termen a superficiei ca urmare a neprelungirii  contractului de 
superficie, proprietarul  are  dreptul (fără însă a fi considerată ca o obligaţie de preluare cu plata 
unei despagubiri) de a dobândi dreptul de proprietate asupra construcţiilor deţinute de superficiar, 
la valoarea de circulatie a acestora, valoare ce  se determină  pe baza  unui raport de evaluare 
intocmit de un evaluator ANEVAR  selectat de  proprietarul terenului. 
         Art.7.- Beneficiarului dreptului de superficie directă cu titlu gratuit,  îi revine sarcina  plăţii 
taxei pe teren astfel cum este reglementată de Legea 227/2015- Cod fiscal şi Legea 207/2015- 
privind Codul de procedură fiscală.        
        Art.8.- Împuternicirea primarul Or.Victoria pentru a semna în faţa notarului, în formă 
autentică contractul de  superficie directă cu titlu gratuit. 
        Art.9.Cu data încheierii contractului de de superficie directă cu titlu gratuit, contractul de 
comodat nr.7453/120RC/01.06.2016 încetează să producă efecte.  
         Art.10 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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   Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat     

STUDIU   DE   OPORTUNITATE 
Privind constituirea dreptului de superficie directă cu titlu gratuit asupra unor terenuri din domeniul 

privat al Oraşului Victoria 
 

CAPITOLUL  I . – Date privind persoana juridică cu funcţie de proprietar 
 

1.1 – Denumirea şi sediul. – Oraşul Victoria  cu sediul în Or.Victoria Str.Stadionului Nr.14 
Jud.Braşov. 

1.2 – Actul de înfiinţare. – Decretul Nr.467 din 12.11.1957 , Legea 215/2001 privind 
administraţia publică locală şi Legea 2/1968 privind organizarea administrativ teritorială a 
României  modificată şi completată. 

1.3 - Forma juridică de organizare. – Persoană juridică de drept public conform art.21 din 
Legea 215/2001, cu sediul în Or.Victoria, Str.Stadionului Nr.14, Jud.Braşov, Cod fiscal 
4523207. 

      1.4 - Obiectul de activitate. – În conformitate cu prevederile Legii 215/2001     privind 
administraţia publică locală. 

CAPITOLUL  II . – Date privind obiectul superficiei 
       
       2.1 – Obiectul superfiuciei. – Terenul de 1000 mp ce aparţine domeniului privat administrate 
de Consiliul Local Victoria în condiţiile prevăzute înscris în CF 100720 Victoria nr.cad.100720, 
aparţine domeniului privat al localităţii Or.Victoria, este situat în str.Badea Cârţan nr.2, și este 
administrat de Consiliul Local Victoria în temeiul art.129 alin.2 lit.”c”, alin.6 lit.”b”, art.354 – 364 
din OUG 57/2019 Codul Administrativ și este destinat pentru construcţia unui lăcaş de cult către 
Filiala Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din Or.Victoria, Legea 
287/2009 Codul Civil art.551 pct.2-6, art. 693 – 702, art.1777 – 1823, Legea nr.7/1996 privind 
cadastrul si publicitatea imobiliara, art.91 - 94 privind întabularea dreptului de superficie şi 
Regulamentului referitor la închirierea/constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra 
unor terenuri din domeniul privat al Oraşului Victoria, cu destinaţia prestări servicii.                         
        2.2 – Descrierea obiectului superficiei.  

      2.2.1 – Amplasament. – terenul ce face obiectul superficiei directe cu titlu gratuit pentru 
construcţia unui lăcaş de cult către Filiala Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu 
Apostolică din Or.Victoria, este situat în perimetrul administrativ al Or.Victoria şi fac parte din 
domeniul privat al localităţii sunt dezmembrate sub nr.topo şi înscrise în Cartea Funciară în 
condiţiile prevăzute de art.22, 23, 24 şi 49 din Legea 7/1996  privind cadastrul şi publicitatea 
imobiliară unificate cu prevederile Decretului – Lege 115/1938. 

        2.2.2 – Descriere. - Terenul din domeniul privat  în suprafaţă de 241 mp, pentru care  
urmează a fi constituit dreptul de superficie directă cu titlu gratuit, este situat în Or.Victoria 
Str.Badea Cârţan. 

Lot 1 CF 100720 nr.cad.100720  1000 mp Orasul Victoria domeniu 
privat 

delimitat astfel :  
LA NORD- str.Badea Cârţan 
LA SUD- Colegiul Tehnic Dr.Alexandru Bărbat 
LA EST- teren viran 
LA VEST – teren viran 
         2.2.3 – Caracteristicile tehnice ale obiectului superficiei. – Terenul asupra caruia urmează a 
se constitui un drept de superficie directă cu titlu gratuit, pentru construcţia unui lăcaş de cult 
către Filiala Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din Or.Victori şi descris 
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la pct.2.2.2 aparţine domeniului privat al localităţii, se află la un regim de înălţime de până la 600 
m altitudine este destinat pentru construcţii obiective de prestări servicii.Terenul se află în 
intravilanul Or.Victoria aşa cum rezultă din documentaţia P.U.G Nr.33033/1997 întocmit de SC 
Proiect Braşov SA, care cuprinde şi documentaţiile P.U.D şi P.U.Z. 
         Se poate dispune de următoarele utilităţii :  
                - reţea apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale 
          2.2.4 – Prezentarea situaţiei terenului ce face obiectul superficiei. –  Terenul ce face obiectul 

superficie directă cu titlu gratuit pentru construcţia unui lăcaş de cult către Filiala Cultului Creştin 
Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din Or.Victori, se află în administrarea Consiliului 
Local Victoria, este liber de sarcini. 
         2.2.5 –  Estimarea suprafeţelor de teren necesare. – Estimarea suprafeţelor necesare pentru 
construcţia unui lăcaş de cult către Filiala Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu 
Apostolică din Or.Victori, se face în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată şi 
modificată prin Legea 453/2001.Pentru suprafeţele de teren necesare privind construcţia 
obiectivelor nu există interdicţie limitativă în ceea ce priveşte suprafaţa de teren.Suprafaţa 
terenului se stabileşte în funcţie de natura obiectivului ce urmează a fi construit. 
         2.2.6 – Evaluarea costului terenului după natura şi categoria lui. – Terenul ce face obiectul 
superficiei directe cu titlu gratuit, nu este înscris în circuitul agricol şi nu necesită scoaterea 
acestuia din circuitul agricol în condiţiile prevăzute de Legea 18/1991 republicată şi modificată şi 
Legea 1/2000.Evaluarea terenurilor după natura şi categoria lor se face în baza HCL 77/1995 
privind metodologia de calcul al preţului unitar de concesionare, la care se adaugă costul lucrărilor 
de infrastructură, HCL 34/2010 privind zonificarea oraşului şi HG 834/1991 republicată. 
             2.2.7 – Costul estimat al lucrărilor (obiectivelor) ce se vor realiza pe teren. – 
               Costul estimat al lucrărilor ( obiectivelor) ce se vor realiza pe terenul, pe care se va 
constitui dreptul de superficie direct cu titlu gratuit, se stabileşte în cadrul proiectului tehnic de 
execuţie a obiectivului întocmit de proiectant autorizat  în condiţiile prevăzute de Legea 50/1991 
republicată şi modificată prin Legea 453/2001 privind regimul juridic al construcţiilor şi Legea 
10/1996 privind calitatea în construcţii. 
             2.2.8 – Realizarea investiţiilor (obiectivelor) pe terenul concesionat.-  Realizarea 
investiţiilor ( obiectivelor) pe terenul asupra căruia se va constitui dreptul de superficie direct cu 
titlu gratuit, se face în condiţiile prevăzute de Legea 50/1991 republicată şi modificată prin Legea 
453/2001. 
          În cazul în care superficiarul nu a solicitat emiterea autorizaţiei de construire şi nu a început 
lucrările de execuţie în termen de cel mult 1 an de la data încheierii contractului de superficie şi 
respectiv procesului verbal de predare primire a terenului, superficia se retrage de drept. 
             2.2.9 – Restricţiile impuse de legislaţie privind executarea construcţiilor. 
           Restricţiile impuse de legislaţie privind executarea construcţiilor sunt cele prevăzute în 
P.U.G şi în special acolo unde sunt reţelele tehnico-edilitare : reţele de canalizare, reţele de 
transport  energie electrică de înaltă tensiune, reţele de apă, energie termică etc. 
               2.2.10 – Planuri de situaţie privind amplasarea terenului. 
            Planurile de situaţie privind amplasarea terenului în zonă, corespund în conformitate cu 
P.U.G, P.U.D şi P.U.Z. 

 

CAPITOLUL  III . – Titlul juridic al deţinerii terenurilor. 

           3.1 – Terenul asupra căruia se va constitui dreptul de superficie direct cu titlu gratuit 
aparţine domeniului privat al localităţii şi este administrat de Consiliul Local Victoria în temeiul OUG 
57/2019 Codul Administrativ. 
         3.2 – Terenul din domeniul privat ce face obiectul superficiei directe cu titlu gratuit, nu este 
revendicat de persoane fizice sau juridice şi în acelaşi timp nu se află în proprietatea acestora  
astfel încât să dea naştere unor litigii. 
         3.3 – Dovada proprietăţii asupra terenurilor se face în condiţiile prevăzute de lege prin 
extras de carte funciară sau orice alt titlu valabil. 
 

CAPITOLUL  IV. – Analiza de impact asupra mediului. 

         4.1 – Analiza de impact asupra mediului se va realiza în condiţiile prevăzute de OU 195/2005 
republicată privind protecţia mediului republicată privind protecţia mediului, în funcţie de natura 



obiectivului ce urmează a fi realizat pe terenul asupra căruia s-a constituit dreptul de superficie  şi 
activităţile ce urmează a fi desfăşurate. 
         4.2 – Pentru obiectivele ce se vor realiza şi prin a căror activitate se poate aduce atingere 
mediului înconjurător prin poluare, distrugere, degradare sau modificarea ecosistemului natural ,în 
mod obligatoriu trebuie obţinute avizele de la agenţia de protecţia mediului în condiţiile OU 
195/2005 republicată privind protecţia mediului. 
         4.3 – Autorităţile administraţiei publice locale au atribuţiuni şi răspunderi în ceea ce priveşte 
protecţia mediului în condiţiile prevăzute de art.90 şi următoarele din OU 195/2005 republicată 
privind protecţia mediului.  

 

CAPITOLUL  V. – Interdicţia privind cesionarea. 

         5.1 – În condiţiile prevăzute de OUG 57/2019 Codul Administrativ, Legea 287/2009 Codul 
Civil se interzice cesionarea, în caz contrar se vor aplica prevederile legale în vigoare, 
contractul de superficie urmând să înceteze de drept.Cesionarea dreptului de superficie asupra 
terenului este permisă doar în condiţiile si odată cu înstrăinarea construcţiilor edificate pe acest 
teren, cu o notificare prealabilă a proprietarului terenului  transmisă cu 30 zile calendaristice 
înainte de către superficiar. 

 

CAPITOLUL  VI . – Durata superficiei şi încetarea acesteia. 

           6.1 – (1)Durata superficiei este de 46 de ani asupra terenului în suprafaţă de 1000 mp – 
obiectiv ce aparţine domeniului privat al localităţii Or.Victoria situat în str.Badea Cârţan nr.2, 
pentru construcţia unui lăcaş de cult către Filiala Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui 
Dumnezeu Apostolică din Or.Victori, începând de la data încheierii contractului de superficie cu titlu 
direct cu titlu gratuit, fără ca perioada de valabilitate a dreptului respectiv să depăşească 99 de 
ani. 
         (2).- La împlinirea termenului de 46 de ani, dreptul de superficie poate fi reînnoit, cu 
posibilitatea de prelungire potrivit art.694 Cod civil – Legea 287/2009 cu reanalizarea conditiilor 
contractuale.  
          6.2 – Incetarea contractului de superficie poate avea loc in urmatoarele situatii: 
    a. -La expirarea duratei stabilite in contractul de superficie;  

             b.- Pentru cazurile de interes public national sau local, prin denuntarea unilaterala de 
catre proprietar cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina superficiarului.Daca 
partile nu se inteleg asupra cuantumului despagubirii, urmeaza sa se adreseze instantelor 
judecatoresti  

             c.-În cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre superficiar, prin rezilierea 
unilaterala de catre proprietar, cu plata unei despagubiri in sarcina superficiarului  
            d.-In cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre propriatar, prin rezilierea 
unilaterala de catre superficiar, cu plata de despagubiri in sarcina proprietarului;  
             e.-La disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului ce face obiectul superficiei sau in 
cazul imposibilitatii obiective a superficiarului de a-l exploata, prin renuntare, fara plata unei 
despagubiri; superficiarul are obligatia de a notifica de îndata proprietarul despre disparitia bunului 
ori despre imposibilitatea de realizare a activitatii declarand renuntarea la superficie.  
            f.-In situatia in care interesul national sau local impune rascumpararea superficiei; aceasta 
se poate face numai prin Hotarare a Consiliului Local in baza unei documentatii tehnico-economice 
in care se va stabili pretul rascumpararii; in aceasta situatie de incetare a superficiei nu se percep 
daune. 
            g- pentru neânceperea lucrărilor de construcţie a obiectivului în termen de 1 (un) an de la 
data predării terenului, se va  proceda la retragerea superficiei fara a fi necesara interventia 
instantelor judecatoresti (pact comisoriu expres de grad IV). 
            h.- în situaţia în care bunul ce face obiectul superficiei se cesionează fără înstrăinarea 
construcţiilor edificate pe acest teren. 
            i.- alte condiţii stabilite prin contractul de superficie şi în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare.  
            j.- prin pieirea construcţiei 

       k.- prin consolidare, dacă terenul şi construcţia devin proprietatea aceleiaşi persoane 



          

CAPITOLUL  VII. – Elemente privind determinarea redevenţei.Modalităţi de plată a 
superficiei. 

       7.1 – Elemente privind determinarea preţului superficiei.-  

              Calculul preţului superficiei are la bază HCL 77/1995 şi HG 834/1991 republicată prin 
care se aprobă metodologia de calcul a preţul de pornire la licitaţie. 
       7.2 – Plata superficiei este anuală şi se achită până la data de 31 Martie a anului în curs. 
       7.3 – Plata superficiei se poate face prin ordin de plată în contul proprietarului deschis la 
Trezoreria Statului Făgăraş, sau în numerar la casieria Primăriei.  
       7.4- În cazul de faţă nu este necesar a se face plata superficiei întrucât terenul 
este dat prin superficie directă cu titlu gratuit. 

 

CAPITOLUL  VIII. -  Durata de recuperare a investiţiei.Justificarea economico - 
socială a investiţiei. 

 

            8.1 – Durata de recuperare a investiţiei realizate pe terenul ce face obiectul superficiei se 
va stabili de către superficiar în funcţie de efectuarea unei analize economico-financiare din care să 
rezulte avantajele, dezavantajele, echilibrul financiar al superficiarului ,profitul realizat  
în urma activităţii pe care o va desfăşura, limita pierderilor precum şi alte elemente de natură 
economică. 
           8.2 – Analiza economico – financiară se va face de către un expert contabil la solicitarea 
superficiarului şi în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 
            8.3 –Analiza economico – socială pe care trebuie să o facă superficiarul constă în 
capacitatea acestuia de a putea încadra în muncă un anume număr de personal pentru a putea 
realiza execuţia lucrărilor precum şi pentru exploatarea bunului realizat. 
 

CAPITOLUL  IX. – Forma de organizare a superficiarului . 

             9.1 – Forma de organizare a superficiarului : - superficiarul poate fi persoană fizică sau 
persoană juridică cu sediul în România . 

              

CAPITOLUL  X. – Dezvoltarea de activităţi economice .Efecte economice.Venituri. 

            10.1 – Dezvoltarea activităţilor economice constituie o necesitate în condiţiile actuale 
ale economiei de piaţă  şi presupune atragerea de investitori, care, prin resursele de care 
dispun să realizeze obiective economice în toate domeniile de activitate ,astfel încât să fie 
asimilată forţa de muncă existentă la nivelul localităţii. 

           10.2 – Crearea unor facilităţi în ceea ce priveşte dezvoltarea economică  a zonei în 
funcţie de prevederile legale în vigoare. 

           10.3 – În dezvoltarea economică a localităţii ,Consiliul Local are un atribut în sensul că 
prin prevederile OUG 57/2019 Codul Administrativ se stabileşte programe şi prognoze de 
dezvoltare economico-socială. 

           10.4 – Efecte economice. 

- Dezvoltarea şi modernizarea obiectivelor economice existente. 
- Crearea de noi obiective economice. 
- Ocuparea forţei de muncă exsistente pe raza localităţii. 

      

 

 



                                                                                          
Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat 

 

Nr……………/……………./……………….2020 

                    
 

CONTRACT   DE  SUPERFICIE  DIRECTĂ  CU TITLU  GRATUIT 
                            

 
CAP.I. Părţile contractante 

                       
           Autoritatea contractantă - 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 proprietar, pe de o parte,   
 

       şi  Filiala Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din 
Or.Victoria cu sediul in Oraşul Victoria,  str.Viitorului, nr.22/21,  judeţul Braşov reprezentate legal 
prin DANIE  SORIN – Pastor al Bisericii Penticostale în calitate de superficiar, în temeiul OUG 
57/2019 Codul Administrativ și HCL  nr.___________din______________________ s-a 
încheiat prezentul contract de superficie directă cu titlu gratuit . 

 
Cap.II. Obiectul contractului de superficie cu titlu oneros 

 

                   Art.1.-(1) Obiectul contractului de superficie directă cu titlu gratuit îl constituie 
terenul de 1000 mp înscris în CF 100720 Victoria nr.cad.100720 ce aparţine domeniului privat al 
localităţii Or.Victoria situat în str.Badea Cârţan nr.2, pentru construcţia unui lăcaş de cult către 
Filiala Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din Or.Victoria.  

Nr. 
crt. 

Denumirea 
bunului 

Adresa  CF  Valoare de inventar Situaţia 
juridică euro lei 

1 Teren  
1.000 mp 

Str. Badea Cârţan 
nr.2 

CF 100720  
nr.cad.100720 

 1.000,00 4.503,90  Or.Victoria 
domeniul 

privat 

                   
2) Obiectivele proprietarului sunt:  

            Obiectve de ordin legislativ, economic, financiar şi social care impun superficia unor bunuri 
– terenuri  ce aparţin domeniului privat al Or.Victoria sunt următoarele: 
          - prevederile OUG 57/2019 Codul Administrativ care precizează că terenurile care aparţin 
proprietăţii private pot face obiectul unei superficii. 
         - administrarea eficientă a domeniului privat pentru atragerea de venituri suplimentare la 
bugetul local.    

Cap.III. Termenul contractului 
                                                                                                                                                   46 
       Art.2.- (1) Durata contractului de superficie direct cu titlu gratuit este de _________ ani,  
                                    01 .01 . 2020                                                      01 . 01 . 2066 
începand de la  data de ______________________şi până la data de____________________, 
fără ca perioada de valabilitate a dreptului respectiv să depăşească 99 de ani. 
         2.- La împlinirea termenului de 46 de ani, dreptul de superficie poate fi reînnoit, cu 
posibilitatea de prelungire potrivit art.694 Cod civil – Legea 287/2009 cu reanalizarea conditiilor 
contractuale. Prelungirea se va face prin act adiţional, cu aprobarea Consiliului Local al Oraşului 
Victoria. 

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


 
Cap.IV. Preţul contractului 

                                                                                    
           Art.3.–(1)Valoarea totală  a contractului de superficie direct cu titlu gratuit. 

Cap.V. Plata 

          Art.4. - Plata se face după cum urmează:- superficie direct cu titlu gratuit. 

Cap.VI. Drepturile partilor 

 
Drepturile superficiarului 

          Art.5. – (1)Dreptul de superficie direct cu titlu gratuit, constituit se exercită in limitele şi 
condiţiile stabilite prin prezentul contract . 
          (2) Superficiarul are dreptul de a exercita posesia şi folosinţa asupra terenului menţionat la 
art.1 precum şi dreptul de a dispune de substanţa lui in limitele impuse prin documentaţiile de 
urbanism aprobate in condiţiile legii necesare realizarii şi intreţinerii in bune condiţii a construcţiei 
deţinute.  
          (3) Superficiarul poate dispune în mod liber de dreptul său.Cât timp construcţia există, 
dreptul de folosinţă asupra terenului se poate înstrăina ori ipoteca numai odată cu dreptul de 
proprietate asupra construcţiei cu o notificare prealabilă a proprietarului terenului transmisă cu 30 
de zile calendaristice înainte. 
         (4) Superficiarul are dreptul să fie informat asupra cuantumului la zi a sumei de plată 
datorată proprietarului terenului.În acest sens va putea solicita oricând proprietarului terenului, 
anterior datei scadente, să i se precizeze cuantumul sumei de plată. 

 

Drepturile proprietarului. 

    Art.6. - (1) Proprietarul terenului garanteaza folosinţa liniştită a terenului.        
              (2) Proprietarul terenului are dreptul sa inspecteze bunul care constituie obiectul 
prezentului contract , verificand respectarea obligator asumate de superficiar.  
             (3) Proprietarul terenului are dreptul să încaseze plata reprezentând contravaloarea 
folosinţei la termenele prevăzute în contract.  
             (4)Proprietarul terenului are dreptul sa modifice in mod unilateral partea reglementara a 
contractului de superficie, in situatia in care interesul national sau local o impune, potrivit 
hotararilor adoptate de catre Consiliul al Oraşului Victoria sau alte acte normative. 

 
Cap.VII. Obligatiile partilor  

 

Obligatiile superficiarului. 

             Art.7.-(1) Superficiarul este obligat sa asigure exploatarea eficace in regim de 
continuitate si de permanenta a bunurilor, activitatilor care fac obiectul contractului de superficie 
direct cu titlu gratuit, potrivit obiectivelor stabilite de catre proprietar. 
           (2) Superficiarul este obligat sa exploateze in mod direct bunurile, activitatile sau serviciile 
publice care fac obiectul contractului de superficie directă cu titlu gratuit. 
           (3) Superficiarul nu poate încheia acte cu referire la bunul ce face obiectul contractului de 
superficie directă cu titlu gratuit. 
          (4) Superficiarul este obligat sa realizeze urmatoarele investitii  : 
bunurile aduse ca investitii (datele de identificare a acestora, datele  tehnice) 
    - construcţia unui lăcaş de cult al Filialei Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui 
Dumnezeu Apostolică din Or.Victoria    
 b) termenele de realizare a investitiilor – 3 (trei) ani ( 36 de luni).  
c)  standardele de calitate a activitatilor si serviciilor publice prestate  ; - în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare 
         (5) Superficiarul este obligat sa respecte conditiile impuse de natura bunurilor, activitatilor 
sau serviciilor publice, conditiile de siguranta in exploatare, protectia mediului, protectia muncii, 
conditii privind folosirea si conservarea patrimoniului.  



         (6) La incetarea contractului de superficie directă cu titlu gratuit prin ajungere la termen 
concesionarul este obligat sa restituie proprietarului, in deplina proprietate, bunurile de retur, in 
mod gratuit si libere de orice sarcini. 
         (7) La incetarea contractului de superficie directă cu titlu gratuit, superficiarul este obligat 
sa incheie cu proprietarul un contract de vanzare-cumparare avand ca obiect bunurile de preluare, 
prevazute ca atare in caietul de sarcini si stabilite prin  prezentul contractului de superficie cu titlu 
oneros, in privinta carora proprietarul si-a manifestat intentia de a le dobandi. 
          (8) La încetarea contractului de superficie directă cu titlu gratuit din alte cauze decat prin 
ajungere la termen, excluzand forta majora si cazul fortuit, superficiarul este obligat sa asigure 
continuitatea prestarii activitatii, in conditiile stipulate in contract, pana la preluarea acesteia de 
catre concedent. 
          (9) In cazul in care superficiarul sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei unei cauze 
de natura sa conduca la imposibilitatea realizarii activitatii , va notifica de indata acest fapt  
proprietarului, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea  continuitatii activitatii . 
       (10) Superficiarul este obligat sa continue exploatarea bunului, desfasurarea activitatii  in 
noile conditii stabilite de proprietar, in mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (3) din prezentul 
contract de superficie cu titlu oneros, fara a putea solicita incetarea acestuia. 
         (11).- sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate si permanenta a obiectului 
superficiei pe cheltuiala sa si sa despagubeasca pe proprietar pentru pagubele produse din culpa 
sa; 
       (11)-. sa puna la dispozitia proprietarului documentele si informatiile cerute de acesta privind 
obiectul contractului de superficie directă cu titlu gratuit. 
          (12).- sa plateasca pe toata durata superficiei impozitele si taxele datorate statului si 
Administratiei Publice Locale. 
        (13) - pe toata perioada de derulare a contractului de superficie directă cu titlu gratuit 
superficiarul nu va putea ceda, in tot sau in parte unei alte persoane, obiectul superficiei. 
        (14).- Superficiarul are intreaga responsabilitate in ceea ce priveste respectarea legislatiei in 
vigoare cu privire la , P.S.I. ,protectia mediului si persoanelor. 
        (15).- la expirarea termenului de superficie, superficiarul este obligat sa restituie in deplina 
proprietate, liber de orice sarcina, bunul ce face obiectul contractului de superficie cu titlu oneros. 
          (16).-superficiarul este obligat sa realizeze obiectivul de activitate  in scopul caruia s-a 
realizat superficiaterenului şi a construcţiei edificată pe acesta. 
       (17).- achitarea integrala a debitelor pe care le are fata de bugetul local. 
       (18).- protejarea mijloacelor fixe existente în cadrul obiectivului. 
        (19).-superficiarul va asigura protecţia personalului pe care îl angajază pentru derularea 
activităţilor în condiţiile prevăzute de lege.  
         (20).- să asigure desfăşurarea activităţilor şi a serviciilor la stadnardele de calitate prevăzute 
de normele legale. 
         (21). – superficiarul are obligaţia ca în termen de 1 (un) an de la primirea terenului să 
obţină autorizaţia de construire în condiţiile prevăzute de Legea 50/1991 republicată şi să înceapă 
lucrările de construcţie a obiectivului. 
         (22).-Sa platească cheltuielile de autentificare ale contractului de superficie directă, 
taxele ANCPI si onorariul notarial. 
 

Obligatiile proprietarului 
                   Art.8.- (1) Proprietarul este obligat sa nu il tulbure pe superficiar în exercitiul 
drepturilor rezultate din prezentul contract de superficie directă cu titlu gratuit. 
          (2) Proprietarul nu are dreptul sa modifice in mod unilateral contractul de superficie directă 
cu titlu gratuit in afara de cazurile prevazute expres de lege. 
          (3) Proprietarul este obligat sa notifice superficiarului aparitia oricaror imprejurari de natura 
sa aduca atingere drepturilor superficiarului in masura in care aceste situatii depind in tot sau in 
parte de vointa sa. 
         (4) Sa predea superficiarului bunul pe baza unui proces verbal de predare/primire.  
          

Cap.VIII. Incetarea contractului de superficie directă cu titlu gratuit 
               
       Art.9 - (1) Prezentul contract de superficie directă cu titlu gratuit înceteaza in urmatoarele  
situatii: 



         a) la expirarea duratei stabilite in contract, daca partile nu convin, in scris, prelungirea 
acestuia, in conditiile legii; 
         b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre 
concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina superficiarului; 
         c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre superficiar, prin reziliere, cu plata 
unei despagubiri in sarcina superficiarului; 
         d) în cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre proprietar, prin reziliere, cu plata 
de despagubiri in sarcina proprietarului; 
         e) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului ce face obiectul contractului de 
superficie cu titlu oneros sau in cazul imposibilitatii obiective a superficiarului de a-l exploata, prin  
renuntare, fara plata unei despagubiri, superficiarul are obligatia de a notifica de îndata 
proprietarul despre disparitia bunului ori despre imposibilitatea de realizare a activitatii declarand 
renuntarea la superficie.  
         f) în cazul in care interesul national sau local o impune, prin rascumpararea unei superficii, 
care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat superficia, la 
propunerea proprietarului; in acest caz se va intocmi o documentatie tehnico-economica in care se 
va stabili pretul rascumpararii.In aceasta situatie de incetare a concesiunii nu se percep daune; 
         g) alte cauze de incetare a contractului de superficie directă cu titlu gratuit, fara a aduce 
atingere cauzelor si conditiilor reglementate de lege.  
               h) pentru neânceperea lucrărilor de construcţie a obiectivului în termen de 1 (un) an de 
la data predării terenului, se va  proceda la retragerea superficiei fara a fi necesara interventia 
instantelor judecatoresti (pact comisoriu expres de grad IV) art. 1553 din Codul civil. 
         i) prin renunţare în cazul în care,  din cauze obiective şi justificative, superficiarul nu poate 
realiza investiţia sau nu poate asigura exploatarea ei. 
         j) pentru nerealizarea celor prevăzute la art.7 alin.4 în mod expres. 
         k) conform art.7 din prezentul contract de superficie directă cu titlu gratuit cu referire la 
obligaţiile superficiarului 
              (2) La incetarea, din orice cauza, a contractului de superficie directă cu titlu gratuit  
bunurile ce au fost utilizate de superficiar in derularea superficiei vor fi repartizate   dupa cum 
urmeaza: 
                                                 conform art.1 alin.1            
bunuri de retur ..................................................……………………………… 
      Bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini proprietarului la 
încetarea contractului de superficie cu titlu oneros.Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut 
obiectul superficiei. 
                                                 conform art.7 alin.4  
bunuri de preluare ...............................................……………………………… 
                                                 conform art.7 alin.4 
bunuri proprii .................................................... ……………………………….. 
        
        Bunurile proprii sunt acelea care la încetarea contractului de superficie directă cu titlu gratuit 
rămân în proprietatea superficiarului.Sunt bunuri proprii bunurile care au aparţinut superficiarului şi 
au fost utilizate de către acesta pe durata superficiei.  

 
Cap.IX. Clauze contractuale referitoare la împarţirea responsabilităţilor de 

mediu intre proprietar si superficiar. 

        

          Art.10. (1) Superficiarul are obligaţia de a respecta condiţiile de mediu  conform legislaţiei 
în vigoare în perimetrul şi incinta în care îşi desfăşoară activitatea în special cu referire la 
depozitarea reziduurilor menajere şi deversarea apelor uzate în reţeaua de canalizare . 
              (2) Proprietarul are obligaţia de a respecta condiţiile de mediu conform legislaţiei în 
vigoare şi răspunde de funcţionarea reţelei de canalizare în condiţii optime de la ieşirea acesteia 
din perimetrul obiectivului. 

Cap.X Raspunderea contractuală 
    

        Art.11. - Nerespectarea de catre partile contractante a obligatiilor cuprinse in prezentul 
contract de superficie cu titlu oneros atrage raspunderea contractuala a partii in culpa. 



Cap.XI. Litigii 

                  Art.12.-(1) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de 
superficie directă cu titlu gratuit sunt de competenta instantei de contencios administrativ 
conform Legii  215/2001. 

        (2) Pentru solutionarea eventualelor litigii partile pot stipula in contractul de superficie 
directă cu titlu gratuit clauze compromisorii. 

 
Cap.XII. Alte clauze : 

 

           Art.13. – Riscul pieirii fortuite este suportat de superficiar. 
              - Schimbarea destinaţiei superficiei de către superficiar fără acordul proprietarului, dă 
dreptul proprietarului de a cere rezilierea de drept contractul de superficie directă cu titlu 
gratuit. 

            - Bunurile ce aparţin domeniului privat sunt supuse dizpoziţiilor de drept comun dacă 
legea nu prevede altfel. 

            Art.14- Orice modificare a prezentului contract se va face cu acordul părţilor prin act 
adiţional.     
            Art.15- Cesiunea integrală sau în parte a bunului ce face obiectul superficiei este 
interzisă. Cesionarea dreptului de superficie asupra terenului este permisă doar în condiţiile si 
odată cu înstrăinarea construcţiilor edificate pe acest teren, cu o notificare prealabilă a 
proprietarului terenului  transmisă cu 30 zile calendaristice înainte de superficiar.              

 
Cap.XIII. Definiţii 

          

         Art.16.-(1) Prin forta majora, in sensul prezentului contract de superficie directă cu titlu 
gratuit, se intelege o imprejurare externa cu caracter exceptional, fara relatie cu lucrul care a 
provocat dauna sau cu insusirile sale naturale, absolut invincibila si absolut imprevizibila. 
            (2) Prin caz fortuit se intelege acele imprejurari care au intervenit si au condus la 
producerea prejudiciului si care nu implica vinovatia paznicului juridic, dar care nu intrunesc 
caracteristicile fortei majore. 
             (3)Situatiile de forta majora exonereaza de raspundere partea care le invoca si dovedeste 
in conditiile legii; 
        -  aparitia cazurilor de forta majora trebuie comunicata in termen de 48 de ore de la aparitie, 
comunicarea urmind a fi insotita de documentele care atesta cazul de forta majora; 
       -   în lipsa acestor documente constatatoare, partea care a invocat cazul de forta majora nu 
va fi exonerata de raspundere;  
         - în cazurile de forta majora invocate si dovedite ca atare, partile vor conveni la decalarea 
obligatiilor cu perioada afectata de forta majora. 
         Prezentul contract de superficie directă cu titlu gratuit a fost incheiat in 3 exemplare. 

 

           Proprietar,                                                          Superficiar, 
        Oraşul  Victoria                                     Filiala Cultului Creştin Penticostal –  
                                                                   Biserica lui Dumnezeu Apostolică din Or.Victoria                          
             PRIMAR                                                               DANIE  SORIN – Pastor 
   GHEORGHE  CRISTIAN 
    
        SECRETAR 
  Tocoaie Gabriela Lenuţa 
 
 
      Vizat pentru C.F.P                                                       
       Cîrţoroşan Cristina                                               

 

      Vizat pentru oportunitate 
Şef birou ADPP consilier Nicolae Urian 



                                                                                       
  Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat                                                   

                                                                     Anexă nr.1 la contractul de superficie                                              

                                                                          

PROCES  -  VERBAL 

   
                Încheiat astăzi_______________________ cu ocazia predării – primirii  
terenului în suprafaţă de__________mp proprietate privată situat în Or.Victoria 
Str___________________Nr______ înscris în CF_________________.Nr 
cad./nr.topo.______________________________________________________________                
            
          Subsemnaţii__________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
din partea Primăriei în calitate de proprietari al terenului  şi dl(d-
na)____________________________________________________în calitate de 
superficiar am procedat primul la predarea terenului aferent iar secundul la primirea 
obiectivului şi a terenului aferent constatând următoarele : ________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
           Terenul ce face obiectul superficiei , face parte din domeniul privat al localităţii şi 
se transmite superficiarului în condiţiile prevăzute de OUG 57/2019 Codul Administrativ  
art.129 alin.2 lit.”c”, alin.6 lit.”b”, art.354 – 364, Legii 287/2009 – Codul Civil art.551 pct.2-
6, art. 693 – 702, art.1777 - 1823, Legea nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea 
imobiliara, art.91 - 94                    
      Alte precizări : - _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
             Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal în 2 (două) exemplare 
câte unul pentru fiecare parte. 
 

           AM  PREDAT                                                                   AM  PRIMIT 

             Proprietar                                                                      Superficiar 

      Or.Victoria – prin primar                                    

      GHEORGHE  CRISTIAN 

 

 

   Şef  birou ADPP 

Consilier Nicolae Uria 

 

  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.   192  din 19.12.2019 

Privind modificarea art 2 din HCL nr. 137/25.07.2019 pentru modificarea art.2 
din HCL nr.123/10.07.2019- pentru modificarea și completarea titlului, 

preambulului și art 1 și 2 din HCL nr. 96/13.05.2019 -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 Săbătorile de iarnă. 

 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.12.2019. 

         Având în vedere referatul nr. 19016/16.12.2019 întocmit de compartimentul 
secretariat cu privire la necesitatea modificării art 2 din HCL nr.137/25.07.2019 pentru 
modificarea art. 2 din HCL nr.123/10.07.2019- pentru modificarea și completarea titlului, 
preambulului și art 1 și 2 din HCL nr. 96/13.05.2019 -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 Săbătorile de iarnă.  
         Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinţă; 

         Văzând prevederile ; 
- Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.129, 

alin.(2), lit.”b”, alin.(7), lit.”d”; 
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată, 
- HCL nr.122/10.07.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului 

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 și completată prin HCL nr.26/28.07.2016 și 

HCL nr.212/29.11.2018.   
- HCL nr. 96/13.05.2019 -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 Săbătorile de iarnă. 

-         HCL nr.123/10.07.2019- pentru modificarea și completarea titlului, 
preambulului și art 1 și 2 din HCL nr. 96/13.05.2019 -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 Săbătorile de iarnă. 

- HCL nr.137/25.07.2019 pentru modificarea art. 2 din HCL nr.123/10.07.2019- 
pentru modificarea și completarea titlului, preambulului și art 1 și 2 din HCL nr. 
96/13.05.2019 -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 
Săbătorile de iarnă.  
            În temeiul art. 139 alin.(3), lit.”c” și art. 196, lit.”a” din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 
– privind Codul administrativ; 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

Articol unic. Se aprobă modificarea art 2 din HCL nr.137/25.07.2019 pentru modificarea 
art. 2 din HCL nr.123/10.07.2019- pentru modificarea și completarea titlului, preambulului 
și art 1 și 2 din HCL nr. 96/13.05.2019 -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 Săbătorile de iarnă, după cum urmează: 
 

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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Art.2 forma iniţială: 
 

             Art.2- Finanţarea manifestărilor se va face după  cum urmează: 
          Ziua Eroilor – cu suma de 2.000 lei  
          Festivalul ”La noi la Victoria veniţi!” 30.250 lei (Sumă totală proiect cultural 30.250 
lei, din care 15.000 lei  finanţare nerambursabilă solicitată Consiliului Judeţean Brașov și 
cofinanţare proprie -15.250 lei) 
          Zilelor Or.Victoria– cu suma de 40.550 lei 
          Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan– cu suma de 1.500 lei   
          Săbătorile de iarnă– cu suma de 1.500 lei 
          Sumele ce se va suporta din bugetul local pe anul 2019, în limita fondurilor 
disponibile în bugetul local.     
 

Art.2 forma modificată: 
 

             Art.2- Finanţarea manifestărilor se va face după  cum urmează: 
          Ziua Eroilor – cu suma de 2.000 lei  
          Festivalul ”La noi la Victoria veniţi!” 30.250 lei (Sumă totală proiect cultural 30.250 
lei, din care 15.000 lei  finanţare nerambursabilă solicitată Consiliului Judeţean Brașov și 
cofinanţare proprie -15.250 lei) 
          Zilelor Or.Victoria– cu suma de 40.550 lei 
          Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan– cu suma de 10.000 lei   
          Săbătorile de iarnă– cu suma de 17.500 lei 
          Sumele ce se va suporta din bugetul local pe anul 2019, în limita fondurilor 
disponibile în bugetul local.     
 

Luând în considerare cele menţionate propunem iniţierea proiectului de hotărâre :  
pentru modificarea art.2 din  HCL nr.137/25.07.2019 pentru modificarea art.2 din HCL 
nr.123/10.07.2019- pentru modificarea și completarea titlului, preambulului și art 1 și 2 din 
HCL nr. 96/13.05.2019 -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 Săbătorile de iarnă. 
 
 
 
 

 

     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                                  SECRETAR 

                  DOBRILĂ IOAN                                         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 :  

Hotărârea a fost adoptată       voturi ”pentru”   abţinere      împotrivă 



                                                                                         
 

 

H O T Ă R Â R E A   NR.   193  din 19.12.2019 

Cu privire la  aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ pentru anul  

2020-2021 care va funcţiona în oraș ul Victoria. 
 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.12.2019. 

         Având în vedere: 

-  expunerea de motive nr.19098/17.12.2019 a primarului Or. Victoria ș i  

adresa nr.18705/11.12.2019 a preşedintelui comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 

sănătate, familie, protecţie copii, relaţii externe,  privind aprobarea reţelei scolare 

pentru anul 2020-2021; 

- referatul nr.19097/17.12.2019 cu privire la aprobarea reţelei şcolare a 

unităţilor de învăţământ pentru anul 2020-2021 ce va funcţiona în Or.Victoria având 

la bază: 

-  avizul conform eliberat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov, 

nr.14990/19070/16.12.2019; 

- adresa nr.3467/18351/05.12.2019  întocmită de  Liceului Teoretic „I.C 

Drăguşanu” privind proiectul planului de ș colarizare  a învăţământului primar, 

ghimnazial pentru anul ș colar 2020-2021; 

- adresa nr. 3589/18250/04.12.2019 întocmită de Colegiului Tehnic ”Dr. 

Al. Bărbat”, privind proiectul planului de ș colarizare  pentru anul ș colar 2020-2021; 

- adresa nr. 1750/17641/25.11.2019 întocmită de  Clubului Copiilor 

Victoria, privind proiectul planului de ș colarizare  pentru anul ș colar 2020-2021. 

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local Victoria şi propunerile făcute în şedinţă; 

Văzând prevederile Ordonantei de urgenta nr.57/2019- privind Codul 

administrativ, art. 129 alin.(1)-(2) lit.”d” , alin.(7), lit.”a”, Legii 1/2011 educaţiei 

naţionale art.19 alin.(4) şi art.61 alin.(2) şi Ordinul 5090/2019 pentru aprobarea 

Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 

preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile 

de învăţământ particular. 

            În temeiul art. 139 alin.(3), lit.”c” ș i art. 196, lit.”a” din Ordonanţa de 

urgenţă nr. 57/2019 – privind Codul administrativ; 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 
 
 

            Art.1- Se aprobă reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ pentru anul 2020-

2021 ce va funcţiona în Or.Victoria având la bază avizul conform eliberat de 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov, după cum urmează: 

 

 

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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Nr. 
crt 

Denumirea unităţii de 
învăţământ cu 

personalitate juridică, 
adresa 

Nr. 
Clase/ 
nr.elevi 

 Structură arondată 
(AR)/Nivelul de 

învăţământ,adresa 

Nr.grupe/ 
prescolari 

 

 

 

1 

 
Colegiul Tehnic 

„Dr.Alexandru Bărbat” 
Victoria 

Învăţământ normal 
Victoria,  str. Salmâmilor 

nr.2, jud.Brașov, 
Tel/Fax – 0040268241032, 

E-mail: 
lichvictoria@yahoo.com 

 
 
 
 

10 cl. 
 

Gradiniţa cu Program 
Prelungit nr.1 

Preșcolar 
Victoria,  str. Libertăţii 

nr.1,505700,jud.Brașov, 
Tel/Fax – 0268241532, 

 

 
 

4 grupe 
 

Gradiniţa cu Program 
Normal nr.2 

Preșcolar 
Victoria,  str. M Eminescu 
nr.5A, 505700,jud.Brașov, 

Tel/Fax – 0268241573 

 
 

3 grupe 
      

 

 

2 

 

Liceul Teoretic 
“I.C.Dragusanu” 

Victoria 
Victoria,  str. 1 Decembrie 

1918 
nr.8,505700,jud.Brașov, 
Tel/Fax 0268/241596 

e-mail: 
licdragusanu@yahoo.com 

 
 

 
 
 

33 cl. 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

3 

 

Clubul Copiilor Victoria 
Victoria,  str. Stadionului, 

nr.8, jud.Brașov  
tel/fax: 0268241404, e-

mail: 
clubvictoria@yahoo.com 

60 
grupe 
807 
elevi 

  

 

          Art.2- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primăriei 

Victoria şi unităţile de învăţământ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
 

 

 

 

 

 

 

 

     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                                  SECRETAR 

                  DOBRILĂ IOAN                                         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 :  

Hotărârea a fost adoptată       voturi ”pentru”   abţinere      împotrivă 

mailto:lichvictoria@yahoo.com


                                                                                         
 

H O T Ă R Â R E A   NR.   194  din 19.12.2019 

Cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice a  obiectivului de investiţii ”P.T 

EXTINDERE REŢEA CAMERE SUPRAVEGHERE VIDEO ORAȘ  

VICTORIA”  
 
 

 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.12.2019. 

           Văzând referatul nr.19211/18.12.2019  biroului tehnic cu privire la aprobarea 
documentaţiei tehnice pentru obiectivul de investiţii ”P.T EXTINDERE REŢEA CAMERE 
SUPRAVEGHERE VIDEO ORAȘ VICTORIA” şi avizul nr.10/19209/18.12.2019.2019 al 
comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism. 
          Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinţă; 

         Având în vedere : 
  - art.129 alin.(1) și (2), lit.”b”, ”c”, alin.(4) lit.”d”, din  Ordonanta de urgenta 

nr.57/2019- privind Codul administrativ;  
-   art.41- 48 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată; 
-   Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

republicată;  
         -   H.G nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice. 
            În temeiul art. 139 alin.(3), lit.”c” și art. 196, lit.”a” din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 
– privind Codul administrativ; 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

         Art.1 Se aprobă documentaţia tehnică a obiectivului de investiţie ”P.T EXTINDERE 
REŢEA CAMERE SUPRAVEGHERE VIDEO ORAȘ VICTORIA”. 
         Art.2  Se aprobă  indicatorii tehnico-economici aferenţi  documentaţiei Proiect 
tehnic pentru obiectivul de investiţii ”P.T EXTINDERE REŢEA CAMERE 
SUPRAVEGHERE VIDEO ORAȘ VICTORIA”, conform anexei 1. 
          Art.3 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

 

     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                                  SECRETAR 

                  DOBRILĂ IOAN                                         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 :  

Hotărârea a fost adoptată       voturi ”pentru”   abţinere      împotrivă 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
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