
                                                                                         
 

H O T Ă R Â R E A   NR.  152   din 27.09.2018 
cu privire la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de 

investiții ” P.T Reamenajare Fântână Arteziană Parc str. Piața Parcului” 

 
 

          Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018. 
 Având în vedere referatul nr.15400/13.09.2018 întocmit de biroul tehnic, cu privire la 

aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ” P.T 
Reamenajare Fântână Arteziană Parc str. Piața Parcului”. 

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

Analizând: 
- art. 36, alin.(2), lit.”b”,  lit.”d”, alin.(4), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”,pct.11  din Legea 

215/2001 privind administrația public locală, republicată cu modificările și completările 
ulterioare;  

- prevederile art.1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2) din H.G. nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 

- art.44- art.45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile și 
completările ulterioare ; 

- Strategia de dezvoltare a orașului Victoria pe perioada 2015-2020 ; 
În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
             

Art.1. Se aprobă Nota conceptuală întocmită pentru obiectivul de investiții  
” P.T Reamenajare Fântână Arteziană Parc str. Piața Parcului”, prevăzută în anexa nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Tema de proiectare întocmită pentru obiectivul investiții ” P.T 
Reamenajare Fântână Arteziană Parc str. Piața Parcului”, prevăzută în anexa nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuternicește primarul orașului Victoria să semneze toate documentele 
necesare realizării obiectivului propus în prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

 

       PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                              SECRETAR 

                 BRATU CRISTINA                           TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

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

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți : 11 

Hotărârea a fost adoptată  11   voturi ”pentru”  0  abținere   0   împotrivă 

                                

ROMANIA 
ORAŞUL   VICTORIA 

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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H O T Ă R Â R E A   NR.  153   din 27.09.2018 
cu privire la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de 

investiții ” P.T Reabilitare rețea de canalizare str. Viitorului” 

 
 

          Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018. 
 Având în vedere referatul nr.15401/13.09.2018 întocmit de biroul tehnic, cu privire la 

aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ” P.T 
Reabilitare rețea de canalizare str. Viitorului”. 

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

Analizând: 
- art. 36, alin.(2), lit.”b”,  lit.”d”, alin.(4), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”,pct.11  din Legea 

215/2001 privind administrația public locală, republicată cu modificările și completările 
ulterioare;  

- prevederile art.1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2) din H.G. nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 

- art.44- art.45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile și 
completările ulterioare ; 

- Strategia de dezvoltare a orașului Victoria pe perioada 2015-2020 ; 
În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
             

Art.1. Se aprobă Nota conceptuală întocmită pentru obiectivul de investiții  
” P.T Reabilitare rețea de canalizare str. Viitorului”, prevăzută în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Tema de proiectare întocmită pentru obiectivul investiții ” P.T 
Reabilitare rețea de canalizare str. Viitorului”, prevăzută în anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuternicește primarul orașului Victoria să semneze toate documentele 
necesare realizării obiectivului propus în prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

 

       PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                              SECRETAR 

                 BRATU CRISTINA                           TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

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

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți : 11 

Hotărârea a fost adoptată   11  voturi ”pentru”  0  abținere   0   împotrivă 

                                

ROMANIA 
ORAŞUL   VICTORIA 

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

 

 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                         
 

H O T Ă R Â R E A   NR.  154   din 27.09.2018 
cu privire la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de 

investiții ” P.T Reabilitare rețea de canalizare str. Chimiștilor” 

 
 

          Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018. 
 Având în vedere referatul nr.15402/13.09.2018 întocmit de biroul tehnic, cu privire la 

aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ” P.T 
Reabilitare rețea de canalizare str. Chimiștilor”. 

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

Analizând: 
- art. 36, alin.(2), lit.”b”,  lit.”d”, alin.(4), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”,pct.11  din Legea 

215/2001 privind administrația public locală, republicată cu modificările și completările 
ulterioare;  

- prevederile art.1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2) din H.G. nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 

- art.44- art.45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile și 
completările ulterioare ; 

- Strategia de dezvoltare a orașului Victoria pe perioada 2015-2020 ; 
În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
             

Art.1. Se aprobă Nota conceptuală întocmită pentru obiectivul de investiții  
” P.T Reabilitare rețea de canalizare str. Chimiștilor”, prevăzută în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Tema de proiectare întocmită pentru obiectivul investiții ” P.T 
Reabilitare rețea de canalizare str. Chimiștilor”, prevăzută în anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuternicește primarul orașului Victoria să semneze toate documentele 
necesare realizării obiectivului propus în prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

 

       PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                              SECRETAR 

                 BRATU CRISTINA                           TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

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

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți : 11 

Hotărârea a fost adoptată  11  voturi ”pentru”  0  abținere   0   împotrivă 

ROMANIA 
ORAŞUL   VICTORIA 

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

 

 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                         
 

H O T Ă R Â R E A   NR.  155   din 27.09.2018 
cu privire la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de 

investiții ” P.T Reabilitare rețea de canalizare zona LIDL –str. George Coșbuc” 

 
 

          Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018. 
Având în vedere referatul nr.15403/13.09.2018 întocmit de biroul tehnic, cu privire la 

aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ” P.T 
Reabilitare rețea de canalizare zona LIDL –str. George Coșbuc”.  

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

Analizând: 
- art. 36, alin.(2), lit.”b”,  lit.”d”, alin.(4), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”,pct.11  din Legea 

215/2001 privind administrația public locală, republicată cu modificările și completările 
ulterioare;  

- prevederile art.1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2) din H.G. nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 

- art.44- art.45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile și 
completările ulterioare ; 

- Strategia de dezvoltare a orașului Victoria pe perioada 2015-2020 ; 
În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se aprobă Nota conceptuală întocmită pentru obiectivul de investiții  
” P.T Reabilitare rețea de canalizare zona LIDL –str. George Coșbuc”, prevăzută în anexa nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Tema de proiectare întocmită pentru obiectivul investiții ” P.T 
Reabilitare rețea de canalizare zona LIDL –str. George Coșbuc”, prevăzută în anexa nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuternicește primarul orașului Victoria să semneze toate documentele 
necesare realizării obiectivului propus în prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
  
 

 

       PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                              SECRETAR 

                 BRATU CRISTINA                           TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

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

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți : 11 

Hotărârea a fost adoptată  11   voturi ”pentru”  0  abținere   0   împotrivă 

ROMANIA 
ORAŞUL   VICTORIA 

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

 

 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                         
 

H O T Ă R Â R E A   NR.  156   din 27.09.2018 
Cu privire la acordul Consiliului Local Victoria în vederea schimbării în cotă parte a 

destinaţiei spațiului “Restaurant” edificat pe terenul în suprafaţă de 608 mp înscris în CF 
100313-C1-U1 nr.topo/nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/ 
2/13/9/2/2/2/6/6/2/2/3/8/3/3/6/10/2/3/2/2/2/12/2/2/1/2. 

 

 

          Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018. 
         Având în vedere referatul nr.15528/17.09.2018 al biroului ADPP cu privire la la acordul 
Consiliului Local Victoria în vederea schimbării în cotă parte a destinaţiei spațiului “Restaurant” 
edificat pe terenul în suprafaţă de 608 mp înscris în CF 100313-C1-U1 
nr.topo/nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/2/6/6/2/2/3/8/3/3/6/10/2/3/2/2/2/1
2/2/2/1/2.  

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.5 lit.”c”, art.45 alin.2 
lit.”e”, şi art.115 alin.1, lit.”b” din Legea 215/2001 republicată,  Legea 7/1996 – privind 
cadastrul si publicitatea imobiliară, Ordinul 700/2014, Ordinul 134/2009, Ordinul 528/2010, 
Ordinul 844/2010 şi Ordinul 621/2011, Legea 350/2001 republicată privind amenajarea 
teritoriului si urbanismul art.47 şi art.48 coroborate cu prevederile art.36 alin.5 lit.”c” din 
Legea 215/2001 republicată. 

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
             

Art.1.– Consiliul Local Victoria îşi exprimă acordul cu privire la întocmirea unui Planul 
de Urbanism de Detaliu pentru schimbarea în cotă parte a spațiului “Restaurant” situat în 
str.Libertății nr.20 edificat pe terenul în suprafaţă de 608 mp înscris în CF 100313-C1-U1 
nr.topo/nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/2/6/6/2/2/3/8/3/3/6/10/ 
2/3/2/2/2/12/2/2/1/2 după cum urmează: 
           C1- Restaurant:– se schimbă în cotă parte după cum urmează:- restaurant, 
activități comerciale și alimentație publcă, activități independente, jocuri de noroc 
și prestări servicii 
           Art.2.-Planului de Urbanism de Detaliu  se va întocmi pe cheltuiala solicitantului SC 
Palermo SRL. 
           Art.3.-Planul de Urbanism de Detaliu care se va întocmi, în mod obligatoriu se supune 
spre aprobare 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 

                 BRATU CRISTINA                           TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 

 
 

PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

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

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți : 11 

Hotărârea a fost adoptată   11  voturi ”pentru”  0  abținere   0   împotrivă 

ROMANIA 
ORAŞUL   VICTORIA 

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

 

 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                         
 

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  157   din 27.09.2018 
Cu privire la actualizarea inventarului domeniului public al Or.Victoria. 

 

 

 
 

          Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018. 
             Având în vedere referatul nr.15922/21.09.2018 cu privire la actualizarea inventarului 
domeniului public al Or.Victoria.  

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

Văzând prevederile Legii nr.215/2001,republicata art.36 alin.2 lit.”c”, art.119 şi art.120, 
art.122,  Legea 213/1998 republicată şi actualizată prin OU 206/2000, Legea 713/2001, Legea 
241/2003, Legea 71/2011, HG 548/1999, Constituţia României art.136, Legea 287/2009 - 
Codul Civil art.858 – 870, Legea 18/1991 republicată art.5.     În temeiul prevederilor art. 45 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 

             
 

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

 

 

 

       PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                              SECRETAR 

                 BRATU CRISTINA                           TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

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

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți : 11 

Hotărârea a fost adoptată   11  voturi ”pentru”  0  abținere   0   împotrivă 

ROMANIA 
ORAŞUL   VICTORIA 

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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H O T Ă R Â R E A   NR.  158   din 27.09.2018 

Cu privire la aprobarea rectificării bugetului Oraşului Victoria 

pe anul 2018 

 
 

          Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018. 
          Având în vedere: 

- Raportul nr. 16065/24.09.2018 întocmit de  Biroul Buget Financiar Contabil cu privire la  
rectificarea  bugetului  Orașului  Victoria pe anul 2018. 

- Referatul nr. 15917/24.09.2018 întocmit de  Biroul Impozite și Taxe Locale, privind 
rectificarea  bugetului local al Orașului Victoria pe anul 2018. 
          Văzând adresa DGRFP Brașov nr. BVR_TRZ - 9088/12.09.2018 și adresa MFP 
nr.465432/11.09.2018 cu privire la modificarea cotelor și sumelor defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat alocate bugetelor locale.    

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

 Potrivit prevederilor art.36 alin.4 lit”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală – republicată, art.19, art.29, art.48 și art.58 din Legea 273/2006 – finanţele publice locale cu 
modificată și completată, art. 6, aliin.(15) din Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/2018, 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru 
completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Ordonanța de Urgență  a 
Guvernului nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018.  

  În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
             

         Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului local al Oraşului Victoria (total și pe secțiuni) pe  anul 
2018, conform anexei I  la partea de venituri influente cu minus 183,70 mii lei, valoare totală rectificată 
12.734,83 mii lei și  conform anexei II la partea de cheltuieli,  influente cu plus 1,00 mii lei  (total și 
trim.IV), valoare totală rectificată  17.768,28 mii lei.      
        Art.2. Se aprobă bugetul local rectificat pe anul 2018 (total și trim.IV)  al Liceuluii Teoretiv ”I.C. 

Drăgușanu” Victoria, la partea de cheltuieli,  cu influențe  plus 1,00 mii lei, valoare totală rectificată  
472,75 mii lei, conform anexei II.1. 
         Art.3.  Se aprobă utilizarea sumei de 1.554,99 mii lei din excedentul bugetului local al anului 
precedent ca sursă de finanțare a cheltuielilor de personal pe anul 2018, potrivit art.3 din OUG 
nr.11/01.03.2018, ceea ce presupune modificarea articolului nr.10 din HCL nr.82/22.05.2018 privind 
aprobarea bugetului local al Orașului Victoria pe anul 2018. 
         Art.4.  Se aprobă utilizarea sumei de 3.478,46 mii lei din excedentul bugetului local al anului 
precedent ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2018, ceea ce presupune 
modificarea articolului nr.8 din HCL nr.148/30.08.2018 privind aprobarea bugetului local al Orașului 
Victoria pe anul 2018. 

Art. 5. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

       PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                              SECRETAR 

                BRATU CRISTINA                           TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP 
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H O T Ă R Â R E A   NR.  159   din 27.09.2018 
cu privire la aprobarea asigurării continuității serviciului aferent Contractului de delegare 

a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale Asociației 
Intercomunitară ”Eco Sistem Victoria pentru serviciile de salubrizare a localităților către 

SC Ecosistem Victoria SRL, nr.07/01.04.2013, cu modificările ulterioare, începând cu data 
de 01.10.2018 

 

 

           Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018. 
          Având în vedere referatul nr.16.191/26.09.2018 întocmit de biroul ADPP cu privire la 
asigurarea continuității serviciului aferent Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice 
de salubrizare a localităților membre ale Asociației Intercomunitară ”Eco Sistem Victoria pentru 
serviciile de salubrizare a localităților către SC Ecosistem Victoria SRL, nr.07/01.04.2013, cu 
modificările ulterioare, începând cu data de 01.10.2018, pe o perioadă  de 90 de zile , în 
condițiile legii. 

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

. Văzând prevederile: 
- art.36 alin.(2), lit.d și alin.(6), lit.a, pct.14 din Legea nr. 215/2001 administrației 

publice locale, republicată;  
- art.20, alin.(1), lit.b și h^1, art.22, alin.(4) art. 28, alin (2^1)  art.33, alin.(2) și (3), 

art.38 din Legea nr.51/2006 –serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, actualizată;  
- Hotărârea nr. 745 din 11 iulie 2007 (*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului 

privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice 
- HCL nr. 42/30.10.2012 privind aprobarea mandatării Asociației Intercomunitare ”Eco 

Sistem Victoria să delege gestiunea serviciului de salubrizare către operatorul SC Ecosistem 
Victoria SRL; 

- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților 
membre ale Asociației Intercomunitară ”Eco Sistem Victoria pentru serviciile de salubrizare a 
localităților către SC Ecosistem Victoria SRL, nr.07/01.04.2013, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârea nr.4/25.09.2018 potrivit căreia  Asociația Intercomunitară ”Eco Sistem 
Victoria a hotărât asigurarea continuității serviciului aferent Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale Asociației Intercomunitară 
”Eco Sistem Victoria pentru serviciile de salubrizare a localităților către SC Ecosistem Victoria 
SRL, nr.07/01.04.2013, cu modificările ulterioare,  pe o perioadă de 90 de zile 

-   adresa nr. 10503/19.09.2018 și nr.9665/19.07.2018 emise de  Consiliul Concurenței, 
în vederea verificării și obținerii punctului de vedere al acestor instituții, condiții cumulative ce 
trebuie îndeplinite în vederea atribuirii contractului de delegare; 

- avizul favorabil acordat de ANRSC, nr.609332/02.08.2018;    
  În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 

             
         Art.1– Se aprobă asigurarea continuității serviciului aferent Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale Asociației Intercomunitară 
”Eco Sistem Victoria pentru serviciile de salubrizare a localităților către SC Ecosistem Victoria 
SRL, nr.07/01.04.2013, cu modificările ulterioare, până la finalizarea procedurilor de delegare 
în condițiile Legi nr.51/2006 , pe o perioadă de 90 de zile, începând cu data de 01.10.2018.  
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          Art.2 – Se mandatează Asociația Intercomunitară Eco Sistem Victoria să întocmească 
documentația de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localităților membre ale 
asociației, respectiv contractul de delegare, regulamentul serviciuluii, caietul de sarcinii, studiu 
de oportinitate și indicatorii de performanță ai serviciului, în conndițiile art.22, alin.(4) din 
Legea nr.51/2006. 
          Art.2 – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul prin 
aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, Asociația Intercomunitară ”Eco 
Sistem Victoria și SC Ecosistem Victoria SRL. 
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PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

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

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți : 11 

Hotărârea a fost adoptată   11  voturi ”pentru”  0  abținere   0   împotrivă 



                                                                                         
 

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  160  din 27.09.2018 
cu privire la aprobarea încheierii Declarației de Parteneriat între Asociația 2580  și 
Orașul Victoria în vederea implementări Proiectului ”Utopian Cities, Programmed 

Societies” 
 

 

           Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018. 
         Având în vedere expunerea de motive a promarului nr.16383/27.09.2018 privind 
încheierea Declarației de Parteneriat între Asociația 2580 cu sediul în Cluj-Napoca, str. Olteniei, 
nr.15, CIF/CUI 18962008, reprezentată legal prin Tincuța Heinzel și Orașul Victoria, 
reprezentată legal prin primar Cristian Gheorghe, în vederea implementări Proiectului 
”Utopian Cities, Programmed Societies”;  

Ținând cont de  avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinţă; 

Luând în considerare adresa înregistrată cu nr. 16344/26.09.2018 a Asociației 2580, cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. Olteniei, nr.15, reprezentată legal prin Tincuța Heinzel, cu privire la 
propunerea de colaborare cu Orașul Victoria pentru realizarea proiectului “Utopian Cities, 
Programmed Societies” 

 Văzând prevederile art.36 alin.(2), lit.c,lit.(d) și lit.”e”, alin.(5), lit.”a”, alin.(6), lit.a, 
pct.4, alin.(7), lit.”c”, pct.4  din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată;  

  În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 

             
Art.1– Se aprobă încheierea Declarației de Parteneriat între Asociația 2580 cu sediul în 

Cluj-Napoca, str. Olteniei, nr.15, CIF/CUI 18962008, reprezentată legal prin Tincuța Heinzel și 
Orașul Victoria, reprezentată legal prin primar Cristian Gheorghe, în vederea implementări 
Proiectului ”Utopian Cities, Programmed Societies”, conform anexei 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.2 – Tema, sumarul și activitățile proiectului ”Utopian Cities, Programmed 
Societies” sunt cuprinse în anexa  nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.3 – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul prin 
aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria și  Asociația 2580. 
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