
                                                                                         
 

 
 

H O T Ă R Â R E A   NR.   78  din 07.05.2019 
Cu privire la aprobarea trecerii imobilului teren în suprafaţă de 22.439 mp înscris în 

CF 106287 Viştea  nr.cad106287 din domeniului public al UAT Viştea şi 
administrarea Consiliului Local Viştea, în domeniul public al UAT Victoria şi 

administrarea Consiliului Local Victoria, pentru derularea obiectivului de investiţie –
închidere Depozit deşeuri Victoria şi perioada de monitorizare a investiţiei. 

 
 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa de îndată din data de 07.05.2019. 
Având în vedere referatul nr.69106.05.2019 al biroului ADPP cu privire la aprobarea 

trecerii imobilului teren în suprafașă de 22.439 mp înscris în CF 106287 Viștea  nr.cad106287 
din domeniului public al UAT Viștea și administrarea Consiliului Local Viștea, în domeniul public 
al UAT Victoria și administrarea Consiliului Local Victoria, pentru derularea obiectivului de 
investiţie –închidere Depozit deșeuri Victoria și perioada de  monitorizare a investiţiei.              

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria 
şi propunerile făcute în şedinţă; 
Văzând prevederile:  
        Constituţiei României art.136;  
        Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 
lit.”c” art.119 şi art.120 - 124;  
        Legii 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia,  art.9 alin.5 și 8; 
        Legii 24/2000 (**republicată**) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative art.5. art.2, art.55, art.58 și art.70; 
        Legii 287/2009 Codul Civil, republicată, art.554, art.858 - 865; 
        Ordinul nr.233/07.03.2019  privind închiderea depozitelor de deşeuri municipale 
neconforme; 
        HG 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 
        HG nr.349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deşeurilor, art.26-29  și Anexa nr.5;  
         HCL nr.58/19.04.2019 - Cu privire la solicitarea trecerii imobilului teren, aferent 
Depozitului deșeuri Victoria, în suprafaţă de 22.439 mp înscris în CF 106287 Viștea ce aparţine 
domeniului public al UAT Viștea în domeniul public al UAT Victoria, pe durată determinată în 
vederea derulării obiectivului de investiţie - închidere Depozitului deșeuri Victoria; 
         HCL nr.14/24.04.2019 – privind trecerea din proprietatea și administrarea Comunei Viștea 
în proprietatea și administrarea Orașului Victoria a imobilului înscris în CF 106287 Viște 
nr.cad.106287;  
            În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; 
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H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.– Se aprobă trecerea imobilului teren în suprafaţă de 22.439 mp înscris în CF 
106287 Viștea  nr.cad. 106287 din domeniului public al UAT Viștea și administrarea Consiliului 
Local Viștea, în domeniul public al UAT Victoria și administrarea Consiliului Local Victoria, pentru 
derularea obiectivului de investiţie –închidere Depozit deșeuri Victoria și  perioada de 
monitorizare a investiţiei, după cum urmează: 
 

                   
Nr. 
Crt. 

Codul de 
Clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de 
identificare 

Anul dobândirii 
sau, după caz, 

al dării în 
folosinţă  

Valoarea 
de 

Inventar 

Situaţia 
juridică 
actuală 

1  

Teren 22.439 mp 
CF 106287 

(Depozit deșeuri 
Victoria) 

Comuna Viștea 
 

2019 20.349 lei 

Orașul 
Victoria-
domeniul 

public 
 

          Art.2.-Durata pentru care se face trecerea imobilului teren în suprafaţă de 22.439 mp 
înscris în CF 106287 Viștea  nr.cad 106287 din domeniului public al UAT Viștea și administrarea 
Consiliului Local Viștea, în domeniul public al UAT Victoria și administrarea Consiliului Local 
Victoria, este pe toată perioada de derularea obiectivului de investiţie –închidere Depozit 
deșeuri Victoria și perioada de  monitorizare a investiţiei rezultată din angajamentele asumate 
de orașul Victoria.   
         Art.3.- (1) Bunul imobil prevăzut la art.1 se va preda pentru pentru derularea obiectivului 
de investiţie – închidere Depozit deșeuri Victoria și perioada de  monitorizare a investiţiei.              
            (2) Predarea- primirea terenului se va face pe bază de proces verbal care se va încheia 
în termen de maxim 30 de zile de la data adoptării prezentei hotarâri. 
         Art.4.- Lista cu inventarul domeniului public al Orașului Victoria, aprobată la anexa nr.9 a 
HG nr. 972/2002, privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov, se va modifica în mod corespunzător. 
         Art.5.-Operaţiunile de carte funciară prevăzute de Legea 7/1996 și Ordinul 700/2014 în 
sensul înscrierii în CF 106287 nr.cad 106287 a dreptului de proprietate publică a Orașului 
Victoria asupra terenului de 22.439 mp, cad în sarcina Orașului Victoria. 
         Art.6 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                            SECRETAR 

        SMĂDU OCTAVIAN                                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.   79  din 13.05.2019 

Cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.1 „Sfântul Ilie” pentru  continuarea  
lucrărilor de pictură la Biserica Sf.Ilie. 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa de îndată din data de 13.05.2019. 
          Având în vedere cererea de finanţare 1272/25.01.2019 a Parohiei Ortodoxe „Sfântul Ilie”, 
referatul referatul nr.3652/05.03.2019 şi procesul verbal nr.3650/05.03.2019 al comisiei de evaluare şi 
selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al 
Or.Victoria pentru activităţii nonprofit de interes local. 

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

- Legii nr.215/2001 administraţiei publice locale, republicată  art.36 alin.1, alin.2 lit.”d”, alin.4 
lit.”a” şi “f”, alin.6 lit.”a” punctele:1, 2, 3, 4, 5, 6, 16;  

- Legii 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general, modificată și completată prin OU 84/2008, OG 2/2008 

-  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;   
- OG 51/1998, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor 

culturale, aprobată prin  Legea 245/2001;  
- OG 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 

cultelor religioase recunoscute,cu modificările și completările ulterioare; 
 - HG 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 

Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de 
cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România*) cu completările și modificările ulterioare; 

 - HG 1265/2010 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1.470/2002; 

- Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe 2019;  
- HCL nr.76/26.04.2019 privind aprobarea 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.  
            În temeiul art. 45 alin.1 şi 6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
           Art.1– Se aprobă finanţarea Parohiei Ortodoxe nr.1 „Sfântul Ilie” pentru continuarea 
lucrărilor de pictură la Biserica Sf.Ilie cu suma de ____________  lei, sumă ce se va suporta din 
bugetul local pe anul 2019 în baza unui contract de finanţare nerambursabilă, în limita fondurilor 
disponibile.   
          Art.2-Justificarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii şi 
decontarea cheltuielilor, nu mai târziu de 30.12.2019. 
         Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      SMĂDU OCTAVIAN                                      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 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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H O T Ă R Â R E A   NR.   80  din 13.05.2019 

Cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.2- Sfinţii  Împăraţi Constantin şi 
Elena- pentru Reabilitare termică lăcaş de cult  

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa de îndată din data de 13.05.2019. 
          Având în vedere  cererea de finanţare nr.1107/22.01.2019 a  Parohiei nr.2- Sfintii Împaraţi 
Constantin si Elena, referatul nr.3652/05.03.2019 şi procesul verbal nr.3650/05.03.2019 al comisiei de 
evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul 
local al Or.Victoria pentru activităţii nonprofit de interes local.  

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

- Legii nr.215/2001 administraţiei publice locale, republicată  art.36 alin.1, alin.2 lit.”d”, alin.4 
lit.”a” şi “f”, alin.6 lit.”a” punctele:1, 2, 3, 4, 5, 6, 16;  

- Legii 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general, modificată și completată prin OU 84/2008, OG 2/2008 

-  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;   
- OG 51/1998, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor 

culturale, aprobată prin  Legea 245/2001;  
- OG 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 

cultelor religioase recunoscute,cu modificările și completările ulterioare; 
 - HG 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 

Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de 
cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România*) cu completările și modificările ulterioare; 

 - HG 1265/2010 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1.470/2002; 

- Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe 2019;  
- HCL nr.76/26.04.2019 privind aprobarea 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.  
            În temeiul art. 45 alin.1 şi 6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
           Art.1–Se aprobă finanţarea Parohiei Ortodoxe nr.2- Sfinţii  Împăraţi Constantin 
si Elena- pentru Reabilitare termică lăcaş de cult cu suma de _______________  lei, 
sumă ce se va suporta din bugetul local pe anul 2019 în baza unui contract de finanţare 
nerambursabilă, în limita fondurilor disponibile.     
       Art.2- Justificarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform 
legii şi decontarea cheltuielilor, nu mai târziu de 30.12.2019. 

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

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      SMĂDU OCTAVIAN                                      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 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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H O T Ă R Â R E A   NR.   81  din 13.05.2019 

Cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.3 „Cuvioasa Parascheva”pentru 
reabilitare instalaţie electrică lăcaş de cult “Sfânta Cuvioasa Parascheva”. 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa de îndată din data de 13.05.2019. 
          Având în vedere cererea de finanţare nr.1645/30.01.2019 a Parohiei Ortodoxe „Cuvioasa 
Parascheva”, referatul nr.3652/05.03.2019 şi procesul verbal nr.3650/05.03.2019 al comisiei de evaluare 
şi selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al 
Or.Victoria pentru activităţii nonprofit de interes local.  

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

- Legii nr.215/2001 administraţiei publice locale, republicată  art.36 alin.1, alin.2 lit.”d”, alin.4 
lit.”a” şi “f”, alin.6 lit.”a” punctele:1, 2, 3, 4, 5, 6, 16;  

- Legii 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general, modificată și completată prin OU 84/2008, OG 2/2008 

-  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 
- OG 51/1998, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor 

culturale, aprobată prin  Legea 245/2001;  
- OG 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 

cultelor religioase recunoscute,cu modificările și completările ulterioare; 
 - HG 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 

Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de 
cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România*) cu completările și modificările ulterioare; 

 - HG 1265/2010 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1.470/2002; 

- Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe 2019;  
- HCL nr.76/26.04.2019 privind aprobarea 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.   
            În temeiul art. 45 alin.1 şi 6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
           Art.1– Se aprobă finantarea Parohiei Ortodoxe nr.3 „Cuvioasa Parascheva” pentru 
reabilitare instalaţie electrică lăcaş de cult “Sfânta Cuvioasa Parascheva” cu suma de 
_____________  lei, sumă ce se va suporta din bugetul local pe anul 2019 în baza unui 
contract de finanţare nerambursabilă, în limita fondurilor disponibile.     

         Art.2 - Justificarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform 
legii şi decontarea cheltuielilor, nu mai târziu de 30.12.2019. 
         Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria,va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      SMĂDU OCTAVIAN                                      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 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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H O T Ă R Â R E A   NR.   82  din 13.05.2019 

Cu privire  la finanţarea Bisericii Creştine Baptiste “Sfânta Treime” pentru 
restaurare, reabilitare şi consolidare lăcaş de cult. 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa de îndată din data de 13.05.2019. 
          Având în vedere cererea de finanţare nr.847/17.01.2019, a Bisericii Creştine Baptiste “Sfânta 
Treime, referatul nr.3652/05.03.2019 şi procesul verbal nr.3650/05.03.2019 al comisiei de evaluare şi 
selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al 
Or.Victoria pentru activităţii nonprofit de interes local.  

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

- Legii nr.215/2001 administraţiei publice locale, republicată  art.36 alin.1, alin.2 lit.”d”, alin.4 
lit.”a” şi “f”, alin.6 lit.”a” punctele:1, 2, 3, 4, 5, 6, 16;  

- Legii 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general, modificată și completată prin OU 84/2008, OG 2/2008 

-  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 
- OG 51/1998, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor 

culturale, aprobată prin  Legea 245/2001;  
- OG 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 

cultelor religioase recunoscute,cu modificările și completările ulterioare; 
 - HG 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 

Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de 
cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România*) cu completările și modificările ulterioare; 

 - HG 1265/2010 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1.470/2002; 

- Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe 2019;  
- HCL nr.76/26.04.2019 privind aprobarea 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. 
            În temeiul art. 45 alin.1 şi 6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
           Art.1– Se aprobă finantarea Bisericii Creştine Baptiste “Sfânta Treime” pentru 
restaurare, reabilitare şi consolidare lăcaş de cult cu suma de ______________  lei, sumă ce 
se va suporta din bugetul local pe anul 2019 în baza unui contract de finanţare nerambursabilă, în limita 
fondurilor disponibile. 
         Art.2- Justificarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii şi 
decontarea cheltuielilor, nu mai târziu de 30.12.2019. 

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

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      SMĂDU OCTAVIAN                                      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 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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H O T Ă R Â R E A   NR.   83  din 13.05.2019 
Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  „Fii  
Bun  de  Crăciun” alături de Parohia Ortodoxă nr.1 „Sfântul Prooroc Ilie . 
 
 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa de îndată din data de 13.05.2019. 
          Având în vedere cererea adresa nr.1273/25.01.2019 a Parohiei Ortodoxe nr.1 „Sfântul 
Prooroc Ilie, referatul nr.3653/05.03.2019 şi procesul verbal nr.3650/05.03.2019 al comisiei 
comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare nerambursabilă din fonduri 
alocate din bugetul local al Or.Victoria pentru activităţii nonprofit de interes local. 

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

- Legii nr.215/2001, republicata art.36, alin. 6, lit.”a” pct.1,4,5, pct.19 lit.”c”, 
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, 
-      Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe 2019;  
-      HCL nr.76/26.04.2019 privind aprobarea 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.   
            În temeiul art. 45 alin.1 şi 6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

 

           Art.1– Se aprobă participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al 
acţiunii  „Fii  Bun  de  Crăciun”, alături de Parohia Ortodoxă nr.1 „Sfântul Prooroc 
Ilie”, în perioada 01.10.2019 - 30.12.2019, cu suma de ____________ lei, în limita 
fondurilor disponibile în bugetul local pe anul 2019. 
           Art.2- Justificarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte doveditoare şi a raportului 
de evaluare a acţiunilor conform legii şi decontarea cheltuielilor, nu mai târziu de 30.12.2019.  
            Art.3– Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 
 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      SMĂDU OCTAVIAN                                      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 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 

                                 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                         
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR.   84  din 13.05.2019 
Cu privire la participarea consiliului local ca şi coorganizator la Festivalul 

Internaţional de Toacă şi Clopote –Ediţia a XV- a,  alături de Parohia Ortodoxă nr.2- 
Sfintii  Împaraţi Constantin si Elena. 

 

 
 
 
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa de îndată din data de 13.05.2019. 

          Având în vedere cererea adresa nr.1108/22.01.2019 a Parohiei nr.2- Sfintii  Împaraţi 
Constantin si Elena, referatul nr.3653/05.03.2019 şi procesul verbal nr.3650/05.03.2019 al comisiei 
comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare nerambursabilă din fonduri 
alocate din bugetul local al Or.Victoria pentru activităţii nonprofit de interes local. 

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

 Văzând prevederile ; 
- Legii nr.215/2001, republicata art.36, alin. 6, lit.”a” pct.1,4,5, pct.19 lit.”c”, 
-      Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicate, 
-      Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe 2019;  
-      HCL nr.76/26.04.2019 privind aprobarea 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. 
            În temeiul art. 45 alin.1 şi 6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 
 
 

          Art.1– Se aprobă participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator alături 
de Parohia nr.2- Sfintii  Împaraţi Constantin si Elena la Festivalul Internaţional de 
Toacă şi Clopote –Ediţia a XV- a, în perioada 08.07.2018 - 30.07.2018, cu suma de 
_____________ lei, în limita fondurilor disponibile în bugetul local pe anul 2019. 
            Art.2- Justificarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte doveditoare şi a raportului 
de evaluare a acţiunilor conform legii şi decontarea cheltuielilor, nu mai târziu de 30.12.2019.  
            Art.3- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      SMĂDU OCTAVIAN                                      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 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 

                                 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                         
 

H O T Ă R Â R E A   NR.   85  din 13.05.2019 
Cu privire la participarea consiliului local ca şi coorganizator al acţiunii “Drumul 

icoanei pe sticlă” –Ediţia a XIV –a, alături de Parohia Ortodoxă nr.2- Sfintii  Împaraţi 
Constantin si Elena. 

 

 
 
 
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa de îndată din data de 13.05.2019. 

                     Având în vedere cererea adresa nr.1109/22.01.2019 a Parohiei nr.2- Sfintii  
Împaraţi Constantin si Elena, referatul nr.3653/05.03.2019 şi procesul verbal nr.3650/05.03.2019 al 
comisiei comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare nerambursabilă 
din fonduri alocate din bugetul local al Or.Victoria pentru activităţii nonprofit de interes local. 

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

 Văzând prevederile ; 
- Legii nr.215/2001, republicata art.36, alin. 6, lit.”a” pct.1,4,5, pct.19 lit.”c” 
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată, 
-      Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe 2019;  
-      HCL nr.76/26.04.2019 privind aprobarea 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.   
            În temeiul art. 45 alin.1 şi 6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

            
             Art.1– Se aprobă participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator 
alături de Parohia nr.2- Sfintii  Împaraţi Constantin si Elena la acţiunea “Drumul 
icoanei pe sticlă” – Ediţia a XIV –a, în perioada 01.09.2019 - 31.10.2019,  cu suma de 
_____________ lei, în limita fondurilor disponibile în bugetul local pe anul 2019. 
            Art.2- Justificarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte doveditoare şi a raportului 
de evaluare a acţiunilor conform legii şi decontarea cheltuielilor, nu mai târziu de 30.12.2019.  
            Art.3- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria va 
duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      SMĂDU OCTAVIAN                                      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 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 

                                 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                         
 

H O T Ă R Â R E A   NR.   86  din 13.05.2019 
Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  - 

Concurs judeţean Tehnologii vechi şi noi – descoperite în şcolile cu tradiţie tehnică, 
alături de Colegiul Tehnic ”Dr.Alexandru Bărbat”. 

 
 
 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa de îndată din data de 13.05.2019. 
Având în vedere cererea de finantare nr.913/18.01.2019 a Colegiului Tehnic 

”Dr.Alexandru Bărbat”, referatul nr.3653/05.03.2019 şi procesul verbal nr.3650/05.03.2019 al 
comisiei comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare nerambursabilă 
din fonduri alocate din bugetul local al Or.Victoria pentru activităţii nonprofit de interes local. 

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

- Legii nr.215/2001, republicata art.36, alin. 6, lit.”a” pct.1, 4, alin.7 lit.”a”,art.63, 
alin.(4), lit.”a”, 

-  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată, 
-      Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe 2019;  
-      HCL nr.76/26.04.2019 privind aprobarea 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.   
            În temeiul art. 45 alin.1 şi 6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

           Art.1– Se aprobă participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator 
alături de Colegiul Tehnic ”Dr.Alexandru Bărbat” pentru desfăşurarea acţiunii - 
Concurs judeţean Tehnologii vechi şi noi – descoperite în şcolile cu tradiţie tehnică    
cu suma de _______________ lei, sumă ce se va suporta din bugetul local pe anul 2019, în 
limita fondurilor disponibile.        
            Art.2.- Justificarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte doveditoare conform legii 

şi decontarea cheltuielilor, nu mai târziu de 30.12.2019, cu excepţia achiziţiei de mijloace fixe şi 
obiecte de inventar care nu se decontează.    
            Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      SMĂDU OCTAVIAN                                      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 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 

                                 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                         
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR.   87  din 13.05.2019 
Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  

Concurs judeţean Natura viaţa mea şi a noastră, alături de Colegiul Tehnic 
”Dr.Alexandru Bărbat”. 

 
 
 

 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa de îndată din data de 13.05.2019. 
          Având în vedere cererea de finantare nr.914/18.01.2019 a Colegiului Tehnic 
”Dr.Alexandru Bărbat”, referatul nr.3653/05.03.2019 şi procesul verbal nr.3650/05.03.2019 al 
comisiei comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare nerambursabilă 
din fonduri alocate din bugetul local al Or.Victoria pentru activităţii nonprofit de interes local. 

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

- Legii nr.215/2001, republicata art.36, alin. 6, lit.”a” pct.1, 4, alin.7 lit.”a”,art.63, 
alin.(4), lit.”a”, 

-      Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată, 
-      Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe 2019;  
-      HCL nr.76/26.04.2019 privind aprobarea 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.   
            În temeiul art. 45 alin.1 şi 6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 
 

           Art.1– Se aprobă participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al 
acţiunii  Concurs judeţean Natura viaţa mea şi a noastră, alături de Colegiul Tehnic 
”Dr.Alexandru Bărbat” cu suma de _______________ lei, sumă ce se va suporta din 
bugetul local pe anul 2019, în limita fondurilor disponibile.        
            Art.2.- Justificarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte doveditoare conform legii 

şi decontarea cheltuielilor, nu mai târziu de 30.12.2019, cu excepţia achiziţiei de mijloace fixe şi 
obiecte de inventar care nu se decontează.    
            Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      SMĂDU OCTAVIAN                                      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 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 

                                 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                         
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR.   88  din 13.05.2019 
Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  - 

“Noi prin strămoşii noştri” alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu. 
 
 

 
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa de îndată din data de 13.05.2019. 

         Având în vedere cererea de finantare adresa nr.1652/30.01.2019 a Liceului Teoretic I.C 
Drăguşanu, referatul nr.3653/05.03.2019 şi procesul verbal nr.3650/05.03.2019 al comisiei comisiei 
de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare nerambursabilă din fonduri alocate 
din bugetul local al Or.Victoria pentru activităţii nonprofit de interes local. 

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

             Văzând prevederile ; 
- Legii nr.215/2001, republicata art.36, alin. 6, lit.”a” pct.1, 4, alin.7 lit.”a”,art.63, 

alin.(4), lit.”a”, 
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată, 
-      Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe 2019;  
-      HCL nr.76/26.04.2019 privind aprobarea 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. 
            În temeiul art. 45 alin.1 şi 6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 
 

           Art.1– Se aprobă participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator 
alături de  Liceul Teoretic I.C Drăguşanu pentru desfăşurarea acţiunii – “Noi prin 
strămoşii noştri”  cu suma de ……………….. lei, sumă ce se va suporta din bugetul local pe 
anul 2019, în limita fondurilor disponibile.        
            Art.2.- Justificarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte doveditoare conform legii 

şi decontarea cheltuielilor, nu mai târziu de 30.12.2019, cu excepţia achiziţiei de mijloace fixe şi 
obiecte de inventar care nu se decontează.    
            Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      SMĂDU OCTAVIAN                                      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 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 

                                 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                         
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR.   89  din 13.05.2019 
Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  - „ 

Şcoala de Vară” alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu.   
 
 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa de îndată din data de 13.05.2019. 

          Având în vedere cererea de finantare adresa nr.1653/30.01.2019 a Liceului Teoretic I.C 
Drăguşanu, referatul referatul nr.3653/05.03.2019 şi procesul verbal nr.3650/05.03.2019 al comisiei 
comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare nerambursabilă din fonduri 
alocate din bugetul local al Or.Victoria pentru activităţii nonprofit de interes local. 

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

         Văzând prevederile ; 
- Legii nr.215/2001, republicata art.36, alin. 6, lit.”a” pct.1, 4, alin.7 lit.”a”,art.63, 

alin.(4), lit.”a”, 
-  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată, 
-      Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe 2019;  
-      HCL nr.76/26.04.2019 privind aprobarea 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.   
            În temeiul art. 45 alin.1 şi 6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

 

           Art.1– Se aprobă participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator 
alături de  Liceul Teoretic I.C Drăguşanu pentru desfăşurarea acţiunii – „ Şcoala de 
Vară”  în perioada 15.06.2019 - 30.08.2019  cu suma de _____________ lei, sumă ce se va 
suporta din bugetul local pe anul 2019, în limita fondurilor disponibile.        
            Art.2.- Justificarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte doveditoare conform legii 

şi decontarea cheltuielilor, nu mai târziu de 30.12.2019, cu excepţia achiziţiei de mijloace fixe şi 
obiecte de inventar care nu se decontează.    
            Art.3 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      SMĂDU OCTAVIAN                                      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 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 

                                 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                         
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR.   90  din 13.05.2019 
Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  - 

Călătorie în lumea ştiinţei, popas la porţile artei – proiect naţional” alături de Liceul 
Teoretic I.C Drăguşanu. 

 
 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa de îndată din data de 13.05.2019. 

          Având în vedere cererea de finantare adresa nr.650/30.01.2019 a Liceului Teoretic I.C 
Drăguşanu, referatul nr.3653/05.03.2019 şi procesul verbal nr.3650/05.03.2019  al comisiei comisiei 
de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare nerambursabilă din fonduri alocate 
din bugetul local al Or.Victoria pentru activităţii nonprofit de interes local. 

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

             Văzând prevederile ; 
- Legii nr.215/2001, republicata art.36, alin. 6, lit.”a” pct.1, 4, alin.7 lit.”a”,art.63, 

alin.(4), lit.”a”, 
-  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată, 
-      Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe 2019;  
-      HCL nr.76/26.04.2019 privind aprobarea 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.   
            În temeiul art. 45 alin.1 şi 6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

 

           Art.1– Se aprobă participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator 
alături de  Liceul Teoretic I.C Drăguşanu pentru desfăşurarea acţiunii – Călătorie în 
lumea ştiinţei, popas la porţile artei – proiect naţional” cu suma de ______________ 
lei, sumă ce se va suporta din bugetul local pe anul 2019, în limita fondurilor disponibile.         
            Art.2.- Justificarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte doveditoare conform legii 

şi decontarea cheltuielilor, nu mai târziu de 30.12.2019, cu excepţia achiziţiei de mijloace fixe şi 
obiecte de inventar care nu se decontează.    
            Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 
 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      SMĂDU OCTAVIAN                                      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 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 

                              

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                         
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR.   91  din 13.05.2019 
Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  - 

“Învierea Domnului prin ochi de copil” alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu. 
 
 
 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa de îndată din data de 13.05.2019. 
          Având în vedere cererea de finantare adresa nr.1651/30.01.2019 a Liceului Teoretic I.C 
Drăguşanu, referatul nr.3653/05.03.2019 şi procesul verbal nr.3650/05.03.2019 al comisiei 
comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare nerambursabilă din fonduri 
alocate din bugetul local al Or.Victoria pentru activităţii nonprofit de interes local. 

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

- Legii nr.215/2001, republicata art.36, alin. 6, lit.”a” pct.1, 4, alin.7 lit.”a”,art.63, 
alin.(4), lit.”a”, 

-  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată, 
-      Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe 2019;  
-      HCL nr.76/26.04.2019 privind aprobarea 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.   
            În temeiul art. 45 alin.1 şi 6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

           Art.1– Se aprobă participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator 
alături de  Liceul Teoretic I.C Drăguşanu pentru desfăşurarea acţiunii –“ Învierea 
Domnului prin ochii de copil”    cu suma de _____________ lei, sumă ce se va suporta 
din bugetul local pe anul 2019, în limita fondurilor disponibile.         
            Art.2.- Justificarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte doveditoare conform legii 

şi decontarea cheltuielilor, nu mai târziu de 30.12.2019, cu excepţia achiziţiei de mijloace fixe şi 
obiecte de inventar care nu se decontează.    
            Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      SMĂDU OCTAVIAN                                      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 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 

                                 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                         
 

H O T Ă R Â R E A   NR.   92  din 13.05.2019 
Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  - 

Festivalul naţional de teatru ”Bona Fortuna” alături de Clubul Copiilor Victoria. 
 
 

 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa de îndată din data de 13.05.2019. 

          Având în vedere cererea de finantare adresa nr.8/659/15.01.2019 a Clubului Copiilor 
Victoria, referatul nr.3653/05.03.2019 şi procesul verbal nr.3650/05.03.2019 al comisiei comisiei de 
evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din 
bugetul local al Or.Victoria pentru activităţii nonprofit de interes local. 

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

          Văzând prevederile ; 
- Legii nr.215/2001, republicata art.36, alin. 6, lit.”a” pct.1, 4, alin.7 lit.”a”,art.63, 

alin.(4), lit.”a”, 
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată, 
-      Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe 2019;  
-      HCL nr.76/26.04.2019 privind aprobarea 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. 
            În temeiul art. 45 alin.1 şi 6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

            Art.1– Se aprobă participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator 
alături de  Clubul Copiilor Victoria pentru desfăşurarea acţiunii – Festivalul naţional 
de teatru ”Bona Fortuna”  cu suma de ______________ lei, sumă ce se va suporta din 
bugetul local pe anul 2019, în limita fondurilor disponibile.         
            Art.2.- Justificarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte doveditoare conform legii 

şi decontarea cheltuielilor, nu mai târziu de 30.12.2019, cu excepţia achiziţiei de mijloace fixe şi 
obiecte de inventar care nu se decontează.    
            Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
 

            
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      SMĂDU OCTAVIAN                                      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 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 

                                 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                         
 

H O T Ă R Â R E A   NR.   93  din 13.05.2019 
Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  - 
Concurs naţional de educaţie ecologică şi informatică ”Floare de Colţ” alături de 

Clubul Copiilor Victoria. 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa de îndată din data de 13.05.2019. 

          Având în vedere cererea de finantare adresa nr.9/660/15.01.2019 a Clubului Copiilor 
Victoria, referatul nr.3653/05.03.2019 şi procesul verbal nr.3650/05.03.2019 al comisiei comisiei de 
evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din 
bugetul local al Or.Victoria pentru activităţii nonprofit de interes local. 

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

         Văzând prevederile ; 
- Legii nr.215/2001, republicata art.36, alin. 6, lit.”a” pct.1, 4, alin.7 lit.”a”,art.63, 

alin.(4), lit.”a”, 
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată, 
-      Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe 2019;  
-      HCL nr.76/26.04.2019 privind aprobarea 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. 
            În temeiul art. 45 alin.1 şi 6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

             Art.1– Se aprobă participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator 
alături de  Clubul Copiilor Victoria pentru desfăşurarea acţiunii – Concurs naţional 
de educaţie ecologică şi informatică ”Floare de Colţ” cu suma de 
__________________ lei, sumă ce se va suporta din bugetul local pe anul 2019, în limita 
fondurilor disponibile.         
            Art.2.- Justificarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte doveditoare conform legii 

şi decontarea cheltuielilor, nu mai târziu de 30.12.2019, cu excepţia achiziţiei de mijloace fixe şi 
obiecte de inventar care nu se decontează.    
            Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
 

            
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      SMĂDU OCTAVIAN                                      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 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 

                                 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                         
 

H O T Ă R Â R E A   NR.   94  din 13.05.2019 
Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii 

cultural artistice  „ Victoria Jazz Festival”. 
 
 

 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa de îndată din data de 13.05.2019. 

          Având în vedere cererea d-lui Hoaja Victor nr.1905/04.02.2019, referatul 
nr.3653/05.03.2019 şi procesul verbal nr.3650/05.03.2019 al comisiei comisiei de evaluare şi selecţie 
a proiectelor depuse pentru finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al 
Or.Victoria pentru activităţii nonprofit de interes local. 

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

         Văzând prevederile ; 
- Legii nr.215/2001, republicata art.36, alin. 6, lit.”a” pct.1,4,5, alin.7 lit.”a”,art.63, 

alin.(4), lit.”a”, 
-  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată, 
-       Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe 2019;  
-      HCL nr.76/26.04.2019 privind aprobarea 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.   
            În temeiul art. 45 alin.1 şi 6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

            Art.1 – Se aprobă participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al 
acţiunii cultural artistice  „Victoria Jazz Festival” în perioada 01.11.2019 - 30.12.2019 cu 
suma de _____________ lei, în limita fondurilor disponibile în bugetul local pe anul 2019. 
            Art.2- Justificarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte doveditoare conform legii şi 

decontarea cheltuielilor, nu mai târziu de 30.12.2019, cu excepţia achiziţiei de mijloace fixe şi 
obiecte de inventar care nu se decontează.    
           Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

            
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      SMĂDU OCTAVIAN                                      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 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 

                                 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                         
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR.   95  din 13.05.2019 
Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  - 

Epoziţie Foto”Muntele –Eterna Pasiune”alături de Asociaţia Artografica. 
 

 
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa de îndată din data de 13.05.2019. 

          Având în vedere cererea Asociaţiei Artografica nr.2497/13.02.2019, referatul 
nr.3653/05.03.2019 şi procesul verbal nr.3650/05.03.2019 al comisiei comisiei de evaluare şi selecţie 
a proiectelor depuse pentru finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al 
Or.Victoria pentru activităţii nonprofit de interes local. 

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

         Văzând prevederile ; 
- Legii nr.215/2001, republicata art.36, alin. 6, lit.”a” pct.1,4,5, alin.7 lit.”a”,art.63, 

alin.(4), lit.”a”, 
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată, 
-      Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe 2019;  
-      HCL nr.76/26.04.2019 privind aprobarea 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.   
            În temeiul art. 45 alin.1 şi 6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 
 

             Art.1 – Se aprobă participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al 
acţiunii cultural artistice alături de Asociaţia Artografica  pentru Epoziţie Foto”Muntele 

–Eterna Pasiune” în perioada 01.08.2019 - 30.09.2019 cu suma de _____________ lei, în 
limita fondurilor disponibile în bugetul local pe anul 2019. 
            Art.2- Justificarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte doveditoare conform legii şi 

decontarea cheltuielilor, nu mai târziu de 30.12.2019, cu excepţia achiziţiei de mijloace fixe şi 
obiecte de inventar care nu se decontează.    
           Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      SMĂDU OCTAVIAN                                      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 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 

                                 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                         
 

H O T Ă R Â R E A   NR.   96  din 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 de îndată din data de 13.05.2019. 

          Având în vedere referatul nr.3653/05.03.2019 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 ; 
- Legii nr.215/2001, republicata art.36, alin. 6, lit.”a” pct. 4, alin.7 lit.”a”,art.63, 

alin.(4), lit.”a”, 
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată, 
-      Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe 2019;  
-      HCL nr.76/26.04.2019 privind aprobarea 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.   
            În temeiul art. 45 alin.1 şi 6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

          Art.1– Se aprobă organizarea de către Consiliul Local Victoria a manifestărilor dedicate: 
Zilei Eroilor, Zilelor Or.Victoria, Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan şi Săbători de iarnă. 
        Art.2- Finanţarea manifestărilor se va face după  cum urmează: 
          Ziua Eroilor – cu suma de______________lei  
          Zilelor Or.Victoria– cu suma de_____________lei 
          Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan– cu suma de_____________lei   
          Săbătorile de iarnă– cu suma de _____________lei 
          Sumele ce se va suporta din bugetul local pe anul 2019, în limita fondurilor disponibile în 
bugetul local.          
       Art.3.-Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea activitatiilor, se va 
realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii, nu mai târziu de 30.12.2019.    
      Art.4 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
  

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      SMĂDU OCTAVIAN                                      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 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 

                                 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                         
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR.   97  din 13.05.2019 
privind aprobarea actualizării Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe 

teritoriul orasului Victoria   
 
 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa de îndată din data de 13.05.2019. 
Văzând expunerea de motive înregistrată cu  nr. 7164/09.05.2019 al Primarului oraşului 

Victoria, raportul de specialitate inregistrat cu nr. 7165/09.05.2019. 
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria 

şi propunerile făcute în şedinţă; 
Având în vedere prevederilor art.36, alin (2), lit.”d”, alin.(6), pct. 8, art.45 alin.(1), art. 

115, lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 6, alin.(1) si (2) din Ordinul nr. 132/2007 pentru aprobarea 
Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a 
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, art. 13, lit „a” din Legea 307/2006 privind apararea 
impotriva incendiilor. 

Văzând adresa nr. 2208943/08.04.2019 înaintată de Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă ”Țara Bîrsei” al judeţului Brașov, cu privire la necesitatea elaborării  Planului de analiză 
şi acoperire a riscurilor și aprobarea acestuia. 
            În temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

 

Art.1. Se aprobă actualizarea ”Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul 
orașului Victoria”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din 
aceasta. 

Art.2. Cu data întrării în vigoare a prezentei hotărâri se  abrogă orice hotărâre contrară. 
         Art.3. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

            
 
 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      SMĂDU OCTAVIAN                                      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 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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H O T Ă R Â R E A   NR.  98   din 22.05.2019 
privind participarea UAT Victoria în cadrul ”Programul privind închiderea depozitelor de 

deşeuri municipale neconforme”şi contractarea finanţării, aprobarea principalilor indicatori 

tehnico economici pentru proiectul “Închidere depozit deşeuri Victoria” şi asigurarea şi susţinerea 
contribuţiei proprii pentru realizarea proiectului “Închidere depozit deşeuri Victoria” 

 
 
 
 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa de îndată din data de 22.05.2019. 
Analizând Raportul de specialitate  nr. 7769/21.05.2019 întocmit de către biroul 

tehnic, prin care se propune participarea în cadrul ”Programului privind închiderea 

depozitelor de deşeuri municipale neconforme” şi contractarea finanţării, aprobarea 

principalilor indicatori tehnico economici pentru proiectul “Închidere depozit deşeuri 
Victoria” şi asigurarea şi susţinerea contribuţiei proprii pentru realizarea proiectului 
“Închidere depozit deşeuri Victoria”; 

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Victoria şi propunerile făcute în şedinţă; 
În conformitate cu: 

- prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
- prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităţiilor nr.101/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
- prevederile OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor 
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare 
- HG.349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, 
- Ordinul Ministrului Mediului nr. 233 din 7 martie 2019 pentru aprobarea Ghidului de 
finanţare a Programului privind închiderea depozitelor de deşeuri municipale neconforme 
- Ghidul de finanţare , Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Mediului nr. 233/2019 
- Lista depozitelor deşeuri municipale neconforme, în aplicarea prevederilor deciziei Curţii 

de Justiţie a Uniunii Europene, pronunţată în Dosarul C-301/17, publicată pe site-ul 
www.afm.ro. 

Ţinînd seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.b) şi c) şi ale alin.4. lit.d), f) din 
Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;  

În temeiul art.45 alin.(3) şi al art.115 lit.b) alin.1 din Legea 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată: 
 
 
 
 
  

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

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

                                 

https://www.afm.ro/main/programe/inchidere_depozite_deseuri_neconforme/2019/depozite_deseuri_municipale_neconforme.pdf
https://www.afm.ro/main/programe/inchidere_depozite_deseuri_neconforme/2019/depozite_deseuri_municipale_neconforme.pdf
mailto:primaria.victoria@yahoo.com


 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. Se aprobă participarea UAT Victoria în cadrul Programului privind 
”Închiderea depozitelor de deseuri municipale neconforme” lansat de Administraţia 
Fondului pentru Mediu şi contractarea finanţării în cadrul sesiunii de depunere a dosarelor 

de finanţare deschisă în perioada 10.04- 10.06.2019, conform cerinţelor prevăzute în 

Ghidului de finanţare aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului nr. 233/2019 
Art. 2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru proiectul 

“Închidere depozit deşeuri Victoria”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
Art. 3. Se aprobă alocarea , asigurarea şi susţinerea din bugetul local al UAT 

Victoria a sumelor reprezentând contribuţia proprie pentru realizarea proiectului 
“Închidere depozit deşeuri Victoria” cu respectarea condiţiilor specifice prevăzute în 

Ordinul nr. 233/2019. 
Art. 4. De la data prezentei hotărâri orice prevedere contrară se revocă. 
Art. 5. Se împuterniceşte Primarul Oraşului Victoria Cristian Gheorghe să semneze 

contractul de finanţare nerambursabilă pentru realizarea proiectului “Închidere depozit 
deşeuri Victoria”. 

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 

Primarul Oraşului Victoria  prin aparatul de specialitate la Primarului Oraşului Victoria. 
Art. 7. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică , respectiv se comunică 

Primarului Oraşului Victoria, celor nominalizaţi cu aducerea la îndeplinire şi se comunică 

Instituţiei Prefectului în vederea exercitătii controlului cu privire la legalitate. 
 
 
 
 
 
 

 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                            SECRETAR 

        SMĂDU OCTAVIAN                                TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, Birou tehnic 
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.   99  din 30.05.2019 
Cu privire la aprobarea Programului achiziţiilor aferent proiectului  «LUCRARI 

EFICIENTIZARE ENERGETICA IMOBIL GRADINITA, STR. MIHAI EMINESCU» cod 
SMIS 118631 

 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.05.2019. 
         Văzând referatul nr. 6622/24.04.2019 întocmit de Biroul Tehnic cu privire la 
necesitatea adoptării unei Hotarari a Consiliului Local de aprobare Programului achiziţiilor 
aferent proiectului  «LUCRARI EFICIENTIZARE ENERGETICA IMOBIL GRADINITA, STR. 
MIHAI EMINESCU» Cod SMIS 118631 și abrogarea HCL, nr.186,210 și 225/2018. 

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

Având în vedere : 
- depunerea spre finantare a proiectului «LUCRARI EFICIENTIZARE ENERGETICA 

IMOBIL GRADINITA, STR. MIHAI EMINESCU» in cadrul Programului Operational Regional 
2014-2020, Axa Prioritara 3, Prioritatea de Investitii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a 
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuinţelor, Operatiunea B 
– Cladiri Publice, Apelul de Proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI. 

- contractul de finantare nerambursabila nr. 3.129/15066/204RC/10.09.2018; 
- 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. 
        În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 
           Art.1. Se aprobă Programul achiziţiilor aferent proiectului  «LUCRARI  DE 
EFICIENTIZARE ENERGETICA IMOBIL GRADINITA, STR. MIHAI EMINESCU» Cod SMIS 
118631, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art. 2. Cu data prezentei se abrogă HCL nr. 186/2018- Cu privire la aprobarea 
Programului achiziţiilor aferent proiectului  «LUCRARI EFICIENTIZARE ENERGETICA 
IMOBIL GRADINITA, STR. MIHAI EMINESCU» cod SMIS 118631, modificată prin HCL  nr. 
210/2018 și 225/2018, care își încetează aplicabilitatea implicit. 

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

 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

        SMĂDU OCTAVIAN                            TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 
 
 
 
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 : 14 
Hotărârea a fost adoptată   14    voturi ”pentru”   0 abţinere  0    împotrivă 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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H O T Ă R Â R E A   NR.   100  din 30.05.2019 
Cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al Oraşului 

Victoria la data de 31.03.2019. 
 
 
 
 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.05.2019. 

           Având în vedere: 
- referatul nr.7335/13.05.2019 întocmit de  biroul buget financiar contabil cu 

privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al Oraşului Victoria 
la data de 31.03.2019; 

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

          Văzând prevederile Legii nr.215/2001 republicată art.36 alin.4 lit.”a” şi art.49 

alin.(12) din Legea nr. 273/2006  finanţelor publice locale cu modificările ș i 
completările ulterioare.                             
        În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 
 

         Art.unic– Se aprobă contul de execuţie a bugetului centralizat al Oraşului 

Victoria la data de 31.03.2019. Anexele nr. 1-20 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

        SMĂDU OCTAVIAN                            TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 : 14 
Hotărârea a fost adoptată    14   voturi ”pentru”   0 abţinere  0    împotrivă 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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H O T Ă R Â R E A   NR.   101  din 30.05.2019 
           Cu privire la aprobarea scoaterii din funcţiune şi casării obiectelor de inventar  
                                                              şi a mijloacelor fixe. 
 
 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.05.2019. 
Având în vedere referatul nr.7333/13.05.2019 al biroului buget financiar contabil, 

cu privire la scoaterea din funcţiune și casarea bunurilor aflate în patrimoniul UAT  Orașul 
Victoria.              

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

- art.36 din  Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală – republicată 
art.36; 

- art. 28 din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare;  

- art.8 din  Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 
corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele 
normale de funcţionare a mijloacelor fixe modificată cu H.G nr. 1496/2008; 

- procesele verbale nr. 22633/31.12.2018 și nr.22.769/28.12.2018  privind 
propunerile comisiei de inventariere. 
        În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

          Art.1 – Se aprobă scoaterea din funcţiune şi  casarea obiectelor de inventar şi a 

mijloacelor fixe, conform anexelor 1-20 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.2- Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

 
 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

        SMĂDU OCTAVIAN                            TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 
 
 
 
 
 
 
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 : 14 
Hotărârea a fost adoptată    14   voturi ”pentru”   0 abţinere  0    împotrivă 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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H O T Ă R Â R E A   NR.   102  din 30.05.2019 
Cu privire la  aprobarea  încheierii unui act adiţional la contractul de închiriere 

nr.5708/69RC/04.07.2011 cu privire la modificarea art.3 Cap.III – Termenul de 
închiriere- în sensul prelungirii tremenului pentru o perioadă de 2 ani. 

 
 
 
 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.05.2019. 
         Având în vedere referatul nr.7009/07.05.2019 al biroului ADPP cu privire la - 
aprobarea  încheierii unui act adiţional la contractul de închiriere nr.5708/69RC/04.07.2011 
cu privire la modificarea art.3 Cap.III – Termenul de închiriere- în sensul prelungirii 
tremenului pentru o perioadă de 2 ani. 
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinţă; 

         Văzând prevederile:  
        Legii nr.215/2001, republicata privind administraţia public locală art.36 alin.2 lit.”c”, 
alin.5 lit.”a”, alin.6 lit.”a” pct.1 art.119 art.120  alin.1, art.123 alin.1 şi art.124;  
        Legii 287/2009 -Codul Civil art.858 – 865, art.918, art.1777-1823; 
        Contractul de închiriere nr.5708/69RC/04.07.2011, art.3 Cap.III;                 
        În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

         Art.1.–Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere 
Nr.5708/69RC/04.07.2011 cu privire la modificarea art.3 Cap.III – Termenul de închiriere- 
în sensul prelungirii tremenului pentru o perioadă de 2 ani, 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 

        SMĂDU OCTAVIAN                            TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 
 
 
 
 
 
 
 
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 : 14 
Hotărârea a fost adoptată    14   voturi ”pentru”   0 abţinere  0    împotrivă 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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     Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat 
 
 

A C T     A D I Ţ I O N A L  nr.4 
 

La contractul de închiriere Nr.5708/69 RC/04.07.2011 cu privire la prelungirea 
termenului prevăzut la art.3 Cap.III din contract. 

                                             
             În urma acordului de voinţă, părţile Oraşul Victoria – persoană juridică de drept 
public conform art.21 din Legea 215/2001, prin Consiliul Local Victoria, cu sediul în 
localitatea Victoria, str. Stadionului nr.14, judeţul Brasov, Cod unic de nregistrare 
4523207, legal reprezentat în temeiul art.62 alin.1 din Legea 215/2001 de domnul 
GHEORGHE  CRISTIAN având functia de Primar al Orasului Victoria în calitate 
proprietar şi dr.Orăşteanu Florin în calitate de chiriaş, au convenit în conformitate cu 
prevederile HCL nr.63/25.05.2017 la modificarea art.3 Cap.III din contract după cum 
urmează: 
                                        
              Art.3 din contractul de închiriere Nr.5708/69 RC/04.07.2011 se modifică şi va  
avea următorul conţinut: 
              Art.3- Se prelungeşte termenul de închiriere cu încă 2 ani, de comun acord între 
părţi, respectiv de la data de 04.07.2019 -  04.07.2021. 
                                
           Celelalte articole prevăzute în contractul de închiriere nr.5708/69 RC/04.07.2011  
nu se modifică şi rămân în forma prevăzută din contract. 
 
           Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 ( două ) exemplare câte unul pentru fiecare  
 
parte şi înregistrat la Primăria Victoria sub nr.______________/_________________2019.  
   
      PROPRIETAR                              
  ORAŞUL  VICTORIA                                                              CHIRIAŞ 
Gheorghe Cristian – primar                                           dr. ORĂŞTEANU  FLORIN      
                     
 
                              
 
          
            Secretar                                   
     Tocoaie Gabriela Lenuţa                                                        
 
         
 
 
       Vizat pentru CFP                                                 Vizat pentru oportunitate                                
     Cîrţoroşan Cristina                                               Şef birou ADPP Urian Nicolae 
 

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.   103  din 30.05.2019 
Cu privire la - aprobarea  încheierii unui act adiţional la contractul de asociere 
în participaţiune nr.4244/48RC/17.05.2011 cu referire la modificarea Anexei 1 

și modificarea și completarea Anexei 2 la contract. 
 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.05.2019. 
         Având în vedere referatul nr.7479/15.05.2019 al biroului ADPP cu privire la - 
aprobarea  încheierii unui act adiţional la contractul de asociere în participaţiune 
nr.4244/48RC/17.05.2011 cu referire la modificarea Anexei 1 și modificarea și completarea 
Anexei 2 la contract. 

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

        Văzând prevederile:  
        Constituţia României art.136 
        Legii 215/2001 privind administraţia public locală art.36 alin.2 lit.”c”,”e” , alin.6 lit.”a” 
pct.3, alin.7 lit. “a”, art.45 alin.2 litera “f”, art.115 alin.1 lit. “b”, art.123 , art.124; 
        Legii 287/2009- Codul Civil - Asocierea în participaţie  art.1949 - 1954; 
        Legii 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia art.15 şi 16;  
        HG 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 
        HCL nr.57/16.05.2011;  
        Contractul de asociere în participaţiune nr.4244/48RC/17.05.2011;      
        În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 
           Art.1.–(1) Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de asociere în 
participaţiune nr.4244/48RC/17.05.2011 cu referire la modificarea Anexei 1 și modificarea 
și completarea Anexei 2 la contract, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
          (2) Poziţia nr.4 se elimină din anexa 1 și trece la anexa 2 –mijloace fixe 
          (3) Poziţia 1 din Anexa 2 de la mijloace fixe se elimină, iar poziţia 5 trece la obiecte 
de inventar. 
         (4) Poziţiile 2,10,11,13,18,19,20,26,27,28,29,30,31,32,41,47,50,52,53,57,58 și 59 
din Anexa 2 – obiecte de inventar, se elimină, întrucât au fost casate în anul 2018. 
          Art.2.- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

        SMĂDU OCTAVIAN                            TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 
 
 
 
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 : 14 
Hotărârea a fost adoptată   14    voturi ”pentru”   0 abţinere  0    împotrivă 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat 
 

 
A C T     A D I Ţ I O N A L   nr.10 

La la contractul de asociere în participaţiune nr.4244/48RC/17.05.2011 încheiat între 
Or.Victoria şi SAM Servicii Avansate Medicale SRL cu privire la modificarea Anexei 1 și 

modificarea și completarea Anexei 2  la contract. 
 

 
         În urma acordului de voinţă al părţilor   
  
           1. Societatea Comerciala SAM - servicii avansate medicale-srl, cu sediul social in 
localitatea Sibiu, str. M.Costin nr. 13, judeţul Sibiu înregistrata la Oficiul Registrului Comertului 
J32/164/1994, din 12.01.1994, C.I.F. 5163262 avand cod CAEN: 8610, 8621, 8622, 8623, RO46 
BREL 0002 0003 1468 0100 deschis la banca Libra Bank Sibiu, reprezentata prin dl.Rotaru Petru-
Ioan in calitate de  administrator, numita în continuare ASOCIAT 
    si 
         2. Orasul Victoria, persoană juridică de drept public conform art.21 din Legea 215/2001 
legal reprezentată în temeiul art.62 alin.1 din Legea 215/2001 de către primar GHEORGHE  
CRISTIAN, cu sediul în Oraşul Victoria str.Stadionului nr.14, C.I.F.4523207,cont RO67 TREZ 
13524510220XXXXX deschis la banca Trezoreria Victoria, în calitate de proprietar, au convenit la  
modificarea Anexei 1 și modificarea și completarea Anexei 2 la contract, conform HCL 
nr.............../......................2019.Anexa nr.1 și Anexa nr.2 modificate și completate fac parte 
integrantă din prezentul act adiţional. 
 
   Celelalte prevederi ale contractul de asociere în participaţiune nr.4244/48RC/17.05.2011 încheiat 
între Or.Victoria şi SAM Servicii Avansate Medicale SRL, nu se modifică. 
 
          Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 ( două ) exemplare câte unul pentru fiecare  
 
parte şi înregistrat la Primăria Victoria sub nr.__________/_______________ 
  
             PROPRIETAR                                                                             ASOCIAT   

               ORAŞUL  VICTORIA                                              S.A.M Servicii Avansate Medicale S.R.L  

              PRIMAR                                                                      – Clinica Paltinul                                                                                      
              GHEORGHE  CRISTIAN                                                        Dr.IOAN  PETRU  ROTARU                                                                                    

       
   

 

           Vizat pentru legalitate                                                                        
                   SECRETAR                                                          
         Tocoaie Gabriela Lenuţa 

 
 
        Vizat pentru C.F.P                                                         

   Şef birou financiar Codrea  Victoria                                            
                           
                                                            
 
 

                                                                                                     Vizat pentru oportunitate.                          
                                                                         Şef birou ADPP consilier Nicolae Urian          

 

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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Anexa 1- La contractul de asociere în participaţiune Nr.4244/48RC/17.05.2011 – 
forma  modificată 

 

Nr. 

Crt. 

Codul de 

Clasificare 

Denumirea 

bunului 
Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 

sau, după 

caz,al 
 dării în 

folosinţă 

Valoarea de 

Inventar 

Situaţia 
juridică 

Actuală 

1 1.6.2 

Spital  
Orăşănesc  

200 locuri 
 

 

Or.Victoria, Str.Băii, nr.2 , 
construcţia din beton şi 

cărămidă, D+P+4, 
ascensor, scări, intrare 

principală şi laterale, CF 

100483, nr.topo 
95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/

1/4/2/13/9/2/2/1/1/2 

1981 4.718.626,24 Or.Victoria 

2  

 
Teren 1063 

mp aferent 
Spital  

Orăşănesc  

 

Or.Victoria, Str.Băii, nr.2 , 
CF 100483 , nr.topo 

95/1/1/1/1/1 

/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2
/2/1/1/2 

2012 7.096,03 Or.Victoria 

3 1.6.5 

Clădire 

Centrală 
termică Spital  

Orăşănesc 

Or.Victoria, Str.Băii, nr.2, 

construcţie din cărămidă 

şarpantă cu 5 cazane, 
P,intrare, 

 CF 100460 ,nr.topo  
100460 – C1 

1981 419.620,93 Or.Victoria 

4 1.6.8 

Capelă 

ortodoxă 

Spital  
Orăşănesc 

Or.Victoria, Str.Băii, nr.2, 

construcţie din lemn, P, 
intrare principală şi laterală, 

CF 100460  
 nr.topo 100460- C2 

1998 204.513,91 Or.Victoria 

5  

Teren 193 mp 

aferent 
Capelă 

ortodoxă 

Or.Victoria, Str.Băii, nr.2 , 
CF 100460  nr.topo  

100460- C2 

2012 1.288,36 Or.Victoria 

6  

Teren 296 mp 
aferent 

Centrală 

termică 

Or.Victoria, Str.Băii, nr.2 , 

CF 100460 , nr.topo 
100460 – C1 

2012 1.975,93 Or.Victoria 

7 1.6.2 

Gheretă 

portar – 

Spitalul 
Orăşenesc 

Or.Victoria,Str.Băii,nr.2,con

strucţie din cărămidă, P, 

intrare, CF 100460 , nr.topo 
100460 – C4 

1981 6.474,13 Or.Victoria 

8  

Teren 40 mp 

aferent 
Gheretă 

portar 

Or.Victoria, Str.Băii, nr.2 , 

CF 100460 , nr.topo 

100460 – C4 

2012 267,01 Or.Victoria 

9  
Teren 40 mp 

- helioport 

Or.Victoria, Str.Băii, nr.2 , 
CF 100482  

 nr.topo 100482 

2012 267,01 Or.Victoria 

10  
Teren 11.511 
mp - Spital  

Orăşănesc  

Or.Victoria, Str.Băii, nr.2 , 
CF 100460  

 nr.topo 100460 

2012 76.841,10 Or.Victoria 

11 1.6.3.2  

Gard 
împrejmuit

or  din 
panouri 
plasă 

Spital  Orăşănesc  
Or.Victoria, Str.Băii, nr.2 

1981 37.647,08 Or.Victoria 



12 1.6.2 

Clădire 
supraveghe

re bazin 
apă 

Or.Victoria, Str.Băii, nr.2, 

construcţie din cărămid, CF 
100460  nr.topo 100460 

1981 3.366,55 Or.Victoria 

13 1.8.11 
bazin de 

alimentare 
cu apă 

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

100460  nr.topo 100460 

1981 4.290,00 Or.Victoria 
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Anexa 2 – mijloace fixe şi obiecte de inventar – forma modificată și completată 
mijloace fixe 

Nr.Crt. Denumirea bunului 
Unitate de 

măsură 
Cantitate  Preţ lei 

1 Centrală termică Spital  Orăşănesc 
Or.Victoria, 

Str.Băii, 
nr.2,  

2010 129.003,21 

2 HOTA VERT.CU FLUX LAMINER buc 1 9011,08 

3 MASINA SPALAT RUFE CU HIDRO buc 1 22.352,02  

4 GRUP ELECTROGEN STATION buc 1 10.914,14 

5 
APARAT ROENTGEN MOBIL TIP BASIC  

100-30 
buc 1 

98.770,00 

6 APARAT AER  COMPRIMAT buc 1 4.998,00 

7 AUTOCLAV  TANZO E23L buc 1 19.992,00 

 
obiecte de inventar 

Nr.Crt. Denumirea bunului 
Unitate de 

măsură 
Cantitate  Preţ lei 

1 AGENDA MEDICALA buc 1 239,80 

2 MARMITA INOX 300L ABURI buc 1 1,32 

3 APARAT AEROSOLI -HI-NEB buc 1 214,20 

4 APARAT AEROSOLI -PICONEB buc 1 424,83 

5 ASPIRATOR SECRETII buc 1 1.261,40 

6 BUTEL.PORT.OXIG.+SIST FURNIZ buc 4 5.516,00 

7 CADRU MERS PLIABIL buc 2 390,68 

8 CHEIE INELARA COT. buc 2 2,30 

9 CHEIE INELARA SCURTA buc 2 15,84 

10 CIOCAN REFLEX buc 1 2,86 

11 CONT. MOBIL EUROPUBELA buc 1 157,63 

12 MESE FIER CU (FAIANTA)MELAMINA buc 13 1.333,15 

13 COS PLASTIC GUNOI buc 5 155,00 

14 DISPOZ.SECRET. AUTON. -CENT buc 1 551,12 

15 MASA TRAT.PE ROTI DON IR buc 1 163,61 

16 MASCA SUDURA buc 2 200,00 

17 MASINA DE GAURIT SI INSUR buc 1 628,61 

18 MASUTA INOX 2 BLATRUI buc 1 666,31 

19 MASUTA TRAT. SUPORT REC buc 4 2.318,72 

20 POLIZOR ELECTRIC buc 1 70,84 

21 POLIZOR UNGHIULAR-SP. VIRO buc 1 334,58 

22 PUBELA GUNOI buc 1 135,04 

23 PUBELA GUNOI buc 1 135,06 

24 PUBELA GUNOI buc 5 675,35 

25 RANGA PSI buc 3 49,98 

26 SCARA 7 TREPTE buc 1 100,00 

27 SCARA METALICA buc 1 100,00 



28 SCAUNE INVALIZI -DON RUPEA buc 2 100,00 

29 SCAUNE TIP WC -DON RUPEA buc 1 50,00 

30 SISTEM POIND HD 420 buc 4 3.796,00 

31 SORT PLUMB buc 2 1.240,98 

32 SPITZ 400MM-SPONS buc 1 74,00 

33 STETOSCOP BIAURICUAR buc 6 65,40 

34 STINGATOARE G6 buc 9 2.856,96 

35 SUPORT PT SAC TIP HOLDER buc 4 1.053,60 

36 TEAVA REFULARE PSI buc 1 14,09 

37 TEAVA REFULARE PSI buc 26 367,64 

38 MESE FIER CU (FAIANTA)MELAMINA buc 1 102,68 

39 ASPIRATOR RT-VC buc 1 578,55 

40 MASĂ OPERAŢIE MINSTON buc 1 2.480,00 

41 SPRIJIN LATERAL buc 1 1.240,00 

42 SUPORT REGLABIL PT.MÂINI buc 1 1.612,00 

43 SUPORT REGLABIL PT.PICIOARE buc 1 1.612,00 
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H O T Ă R Â R E A   NR.   104  din 30.05.2019 

Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice 

din învăţământul preuniversitar la Liceul Teoretic ”I.C Drăguș anu”  ș i 
Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria 

 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.05.2019. 
           Analizând raportul compartimentului de specialitate nr. 7626/17.05.2019 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. 1094/7557/14.05.2019  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; 

- nr. 1040/6549/23.04.2019 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; 
         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. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
. 

 Art.1. Se aprobă decontarea sumei de 1.947 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 1.180 lei pentru luna aprilie 
2019; 

- către Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria – suma de 767 lei pentru luna martie 
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. 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

        SMĂDU OCTAVIAN                            TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 
 
 
 
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 : 14 
Hotărârea a fost adoptată   14    voturi ”pentru”   0 abţinere  0    împotrivă 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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H O T Ă R Â R E A   NR.   105  din 30.05.2019 
Cu privire la  aprobarea  efectuării lucrărilor de dezmembrare și primă înscriere a 

terenului de 12.000 mp din suprafaţa de 2.427.675 mp (242 Ha și 7675 mp) din CF 
100051 Victoria nr.cad. 21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/2/4/1/1/1/2/2, teren  situat în 

str.Aleea Uzinei în vederea constituirii prin licitaţie publică a unui drept de superficie 
cu titlu oneros pe o perioadă de 49 de ani asupra terenului în suprafaţă de 12.000 mp 

– imobil ce aparţine domeniului privat al  Orașului Victoria , pentru „industrie și 
prestări servicii” și a unui raport de evaluare a terenului de 12.000 mp de către un 

evaluator autorizat ANEVAR pentru stabilirea preţul superficiei. 
 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.05.2019. 
aprobarea  efectuării lucrărilor de dezmembrare și primă înscriere a terenului de 12.000 
mp din suprafaţa de 2.427.675 mp (242 Ha și 7675 mp) din CF 100051 Victoria nr.cad. 
21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/2/4/1/1/1/2/2, teren  situat în str.Aleea Uzinei în vederea 
constituirii prin licitaţie publică a unui drept de superficie cu titlu oneros pe o perioadă de 
49 de ani asupra terenului în suprafaţă de 12.000 mp – imobil ce aparţine domeniului 
privat al  Orașului Victoria , pentru „industrie și prestări servicii” și a unui raport de 
evaluare a terenului de 12.000 mp de către un evaluator autorizat ANEVAR pentru 
stabilirea preţul superficiei. 

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

Văzând prevederile:  
         Legii 215/2001 art.36 alin.2 lit.”c”, art.119, art.120, art.121 alin.2, art.122 alin.2, 
art.123 alin.1 şi art.124;  
         Legii 287/2009 Codul Civil art.551 pct.2-6, art. 693 – 702; 
         Legii nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, art.91 - 94 privind 
întabularea dreptului de superficie; 
         Legii 350/2001 republicată privind amenajarea teritoriului si urbanismul art.25, 26, 
27,art.47 şi 48;  
         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; 
          Regulamentului referitor la închirierea/constituirea dreptului de superficie cu titlu 
oneros asupra unor terenuri din domeniul privat al Oraşului Victoria aprobat prin HCL 
nr.8/28.07.2016.  
        În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
. 
              Art.1.- (1) Se aprobă efectuarea lucrărilor de întocmire a documentaţiei 
cadastrale de dezmembrare şi primă înscriere pentru terenul de 12.000 mp din suprafaţa 
de 2.427.675 mp (242 Ha și 7675 mp) din CF 100051 Victoria nr.cad. 
21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/2/4/1/1/1/2/2, teren  situat în str.Aleea Uzinei în vederea 
constituirii prin licitaţie publică a unui drept de superficie cu titlu oneros pe o perioadă de 
49, imobil ce aparţine domeniului privat al  Orașului Victoria , pentru „industrie și prestări 
servicii”, conform Legii 7/1996 – privind cadastrul si publicitatea imobiliară şi Ordinul 
nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in 
evidentele de cadastru si carte funciara după cum urmează: 

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

A. SITUAŢIA INIŢIALĂ 

SITUATIA  DIN  ACTE 
Proprieta

r 
Cotă 
parte 

Act de 
proprietate 

Identificator 
NR.CADASTRAL 

NR. 
C.F. 

Suprafata 
din acte 

Descrierea 
mobilului 

ORASUL 
VICTORI

A 
DOMENI

U 
PRIVAT 

  
CF 

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

/1/2/4/1/1/1/2/2 

 
10005

1 

 
2.427.675 

TEREN 
INTRAVILAN 

B. SITUAŢIA  DUPĂ  DEZLIPIRE  ŞI  PRIMA   ÎNSCRIERE 
SITUATIA  DIN  ACTE 

Proprieta
r 

Act de 
proprietat

e 

Identificator 
nr.parcela/ 
nr.topografi

c 

NR.CAD. 
ATRIBUIT 

NR. 
C.F. 

Suprafata 
din acte 

Descrierea 
imobilului 

ORASUL 
VICTORI

A 
DOMENI

U 
PRIVAT 

 
CF 

 
LOT 1 

 

  
NOU 

 
12000 

TEREN 
INTRAVILA

N 
altele 

ORASUL 
VICTORI

A 
DOMENI

U 
PRIVAT 

 
100051 

 
LOT 2 

 

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

/2 

 
10005

1 

 
2.415.675 

Teren   
INTRAVILA

N 
altele 

       (2) Contravaloarea lucrărilor de întocmire a documentaţiei cadastrale de 
dezmembrare şi primă înscriere pentru terenul de 12.000 mp, va fi suportată de către 
solicitant. 
         (3)- Pentru înlăturarea interdicţiei prevăută în PUG-ul 33033/1997, este necesar a se 
întocmi un PUZ (plan de urbanism zonal)  conform prevederilor Legii 350/2001.După 
întocmirea PUZ-ului acesta va fi însușit de către Consiliul Local. 
          Art.2.- Întocmirea unui raport de evaluare a terenului de 12.000 mp de către un 
evaluator autorizat ANEVAR pentru stabilirea preţul superficiei 
          Art.3.- Documentaţia cadastrală de dezmembrare şi primă înscriere în cartea 
funciară pentru terenul de 12.000 mp, raportul de evaluare a terenului de 12.000 mp 
privind stabilirea preţul superficiei și documentaţia de licitaţie privind constituirea unui 
drept de superficie cu titlu oneros pe o perioadă de 49 de ani asupra terenului în suprafaţă 
de 12.000 mp – imobil ce aparţine domeniului privat al  Orașului Victoria , pentru 
„industrie și prestări servicii”,  se vor supune aprobării consiliului local. 
           Art.4.- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

        SMĂDU OCTAVIAN                            TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 
 
 
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”   0 abţinere  0    împotrivă 


