
                                                                                          
 

H O T Ă R Â R E A   NR.  68    din 27.10.2016 

Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al Oraşului Victoria  

pe anul 2016. 

 
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.10.2016. 
Având în vedere: 

- Raportul nr. 13331/12.10.2016 al Biroului Buget Financiar Contabil cu privire la  
rectificarea  bugetului local al  Or. Victoria pe anul 2016; 

- Raportul nr. 13333/13.10.2016 al Biroului Taxe și Impozite cu privire la  rectificarea  
bugetului local al  Or. Victoria pe anul 2016; 

- Referatul nr. 13251/12.10.2016 al Biroului Tehnic 
- Referatul nr. 12724/30.09.2016 al Biroului asistență socială, privind rectificarea 

bugetului pe anul 2016 la capitolul ”Cheltuieli de asistență socială”; 
- Adresele BVR_TREZ-3756/13673/20.10.2016,  BVR_TREZ-3901/13917/26.10.2016 

ANAF, privind repartizarea sumelor defalcate din unele TVA pentru finantarea  cheltuielilor 
descentralizate, pentru trim.IV 2016; 

- Adresele nr. 3701/13315/13.10.2016, 3885/13922/27.10.2016, 
3886/13923/27.10.2016 a Liceului Teoretic ”I. C Drăgușanu”  privind rectificarea bugetului pe 
anul 2016; 

- Adresa nr. 1718/13933/27.10.2016 a Colegiului Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” privind 
rectificarea bugetului pe anul 2016; 

- Adresa Grădinița cu Program Prelungit nr.1 Or. Victoria nr.739/13243/12.10.2016 
privind rectificarea bugetului pe anul 2016; 

- Adresa nr. 100/13891/26.10.2016 a Casei de Cultură a  Orașului Victoria 

privind rectificarea bugetului pe anul 2016; 

- Adresa nr. 56/12176/21.09.2016 a Clubului Sportiv Chimia Oraș Victoria 

privind rectificarea bugetului pe anul 2016; 

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

Analizând prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală – 
republicată, art.19  și art.48 din Legea 273/2006 – finanţele publice locale cu modificată 
și completată.   
           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 
 

       Art.1  Se aprobă rectificarea Bugetului local al Oraşului Victoria (total și pe secțiuni) 
pe  anul 2016, conform Anexei I,  la partea de venituri influente  cu plus 340,47 mii lei, 
valoare totală rectificată 14.968,16 mii lei și  conform Anexei II, la partea de cheltuieli  
influente cu plus 340,47 mii lei, valoare totală rectificată 16.688,87 mii lei.   
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        Art.2  Se aprobă rectificarea bugetului local  pe anul 2016   (total și pe secțiuni) al 
Liceului Teoretic ”I. C Drăgușanu” conform Anexei II.1. 
        Art.3  Se aprobă rectificarea bugetului local  pe anul 2016   (total și pe secțiuni) al 
Grădiniței cu Program Prelungit nr.1 Or. Victoria conform Anexei II.2. 
        Art.4  Se aprobă rectificarea bugetului local  pe anul 2016   (total și pe secțiuni) al 
Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Barbat” conform Anexei II.3. 
        Art.5  Se aprobă rectificarea  bugetului activitățiilor finanțate integral sau parțial din 
venituri proprii  pe anul 2016  al Orașului Victoria – total și pe secțiuni, la partea de 
venituri influente  cu plus 0,83 mii lei, valoare totală rectificată 453,53 mii lei și  la partea 
de cheltuieli  influente cu plus 0,83 mii lei, valoare totală rectificată 453,53 mii lei.    
conform – Anexei III.  
        Art.6 Se aprobă rectificarea  bugetului activitățiilor finanțate integral sau parțial din 
venituri proprii  pe anul 2016  al Clubului Sportiv Chimia Oraș Victoria, conform Anexei IV. 
        Art.7 Se aprobă rectificarea  bugetului activitățiilor finanțate integral sau parțial din 
venituri proprii  pe anul 2016  al Casei de Cultură a Orașului Victoria, conform Anexei V. 
        Art.8 Se aproba rectificarea listei obiectivelor de investitii buget local pe anul 2016, 
conform anexei VI 
        Art.9  Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      IVAN  NICOLAE ADRIAN                            TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,  
Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți : 13 

Hotărârea a fost adoptată    13  voturi ”pentru”  0  abțineri  0   împotrivă 



                                                                                          
 

 

H O T Ă R Â R E A   NR.   69   din 27.10.2016 

Cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al Oraşului 

Victoria la data de 30.09.2016. 
 

 

 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.10.2016. 

Având în vedere referatul nr.13.346/12.10.2016 al biroului buget financiar 

contabil cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al 

Oraşului Victoria la data de 30.09.2016. 

          Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria 

şi propunerile făcute în şedinţă; 

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

Legii 273/2006 art.49 alin.12 şi HCL 50/09.03.2016 – privind aprobarea bugetului 

Orașului Victoria pe anul 2016 

           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 

 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 
 

             Art.1. Se aprobă contul de execuţie a bugetului centralizat al Oraşului 

Victoria la data de 30.09.2016.Anexele nr. 1-23 fac 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 

      IVAN  NICOLAE ADRIAN                           TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 

 

 

 
 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,  
Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți : 13 

Hotărârea a fost adoptată  13    voturi ”pentru”  0  abțineri  0   împotrivă 
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H O T Ă R Â R E A   NR.   70    din 27.10.2016 
Cu privire la aprobarea pentru anul 2017 a preţurilor minime pe metru pătrat, pe zone 

pentru terenurile proprietate privată ale Or.Victoria pentru care se va constitui un 
drept de suprficie direcă fără licitaţie publică pentru extinderea constructiilor pe 

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

 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.10.2016. 
Având în vedere nr.11717/12.09.2016 al biroului ADPP cu privire la aprobarea 

pentru anul 2016 a preţurilor minime pe metru pătrat, pe zone pentru terenurile 
proprietate privată ale Or.Victoria pentru care se va constitui un drept de suprficie direcă 
fără licitaţie publică pentru extinderea constructiilor pe terenuri alaturate, la cererea 
proprietarului sau cu acordul acestuia conform 15 lit.”e” din Legea 50/1991 republicată. 
          Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinţă; 
         Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată  art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b”, art.119, 
art.120, art.121 alin.2, art.122 alin.2, art.123 alin.1 şi art.124, 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.10 alin.2 lit.”g” şi „h”, art.23 lit.”e”, art.31, 
art.78 alin.2 lit.”b”, art.100, art.124, art.131-134, art.135 alin.1 lit.”b”, alin.2, alin.3 şi alin.3 şi 
art.137, Ordinul nr.1340/2015, Legea 350/2001 republicată privind amenajarea teritoriului si 
urbanismul art.25, 26, 27,art.47 şi 48, Legea 287/2009 Codul Civil art.551 pct.2-6, art.693 – 702, 
art.1777 – 1823, Legea nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, art.91 - 94 privind 
întabularea dreptului de superficie coroborate cu prevederile art.15 alin.1 lit.”e” din Legea 
50/1991 republicată şi modificată prin Legea 453/2001, Legea 401/2003. 

           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 
 

           Art.1. Se aprobă pentru anul 2017 preţurile minime pe metru pătrat, pe zone 
pentru terenurile proprietate privată ale Or.Victoria pentru care se va constitui un drept 
de suprficie direcă fără licitaţie publică pentru extinderea constructiilor pe terenuri 
alaturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia conform art.15 lit.”e” din 
Legea 50/1991 republicată astfel: 
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Preţuri în euro/mp pe zone – anul 2016 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 

Persoane  fizice 8 
 

7 
 

5 
 

4 
 

Persoane juridice 11 9 7 5 

         
Art.2. Începând cu data de 01.01.2017, HCL 132/24.09.2015  se abrogă.  

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

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      IVAN  NICOLAE  ADRIAN                          TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou IT, birou audit intern, ADPP 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți : 14 

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



                                                                                          
H O T Ă R Â R E A   NR.   71   din 27.10.2016 

Cu privire la aprobarea pentru anul 2017 a nivelurilor taxelor percepute în 
cazul închirierilor de terenuri proprietate publică şi privată ale Or.Victoria. 

 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.10.2016. 
Având în vedere nr.11718/12.09.2016 al biroului ADPP cu privire la aprobarea 

pentru anul pentru anul 2017 a nivelurilor taxelor percepute în cazul închirierilor de 
terenuri proprietate publică şi privată ale Or.Victoria.  
          Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinţă; 

Analizând prevederile Legii 215/2001 republicată  art.36 alin.2 lit.”c” alin.4 
lit.,”c”alin.5 lit.”a” şi „b” , art.123 alin.1 şi 2  Legea 227/2015 republicată art.484, Legea 
287/2009- Codul Civil art.1777 – 1823. 
           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.-Se aprobă pentru anul 2017  nivelurile taxelor percepute în cazul 
închirierilor de terenuri proprietate publică şi privată ale Or.Victoria  astfel: 
 

 Preţuri în euro/mp/an/ pe zone – anul 2017 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

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

Drumuri 11 euro/mp/an 

Căi ferate 15 euro/mp/an 

Căi ferate înguste 8 euro/mp/an 
             

            Art.2.  Începând cu data de 01.01.2017, HCL 133/24.09.2015  se abrogă.  
         Art.3.  Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      IVAN  NICOLAE  ADRIAN                           TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 
 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou IT, birou audit intern, ADPP 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți : 14 

Hotărârea a fost adoptată  14   voturi ”pentru”  0  abțineri  0   împotrivă 
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H O T Ă R Â R E A   NR.   72   din 27.10.2016 
Cu privire la aprobarea pentru anul 2017 a preţurilor unitare de 

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

 

 

 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.10.2016. 
Având în vedere nr.11719/12.09.2016 al biroului ADPP cu privire la aprobarea 

pentru anul pentru anul  2017 a preţurilor unitare de vânzare/superficie (fara TVA) pe 
zone, a terenurilor proprietate privată a Or.Victoria pentru construcţii de locuinţe şi 
prestări servicii. 
          Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinţă; 

Analizând prevederile Legii 215/2001 republicată  art. 36, alin 2, lit. c, alin 5, lit. b, 
art. 115, lit. b, art.121 alin.2, Legii 287/2009 – Codul Civil art.551 pct.2-6, art. 693 – 702, 
art.1777 - 1823, Legea nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, art.91 - 94 
privind intabularea dreptului de superficie si a dreptului de concesiune din Ordinul 
nr.700/2014 şi Ordinul nr.1340/2015.  
           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 Se aprobă pentru anul 2017 preţurile unitare de vânzare/superficie (fara 
TVA) pe zone, a terenurilor proprietate privată a Or.Victoria pentru construcţii de locuinţe 
şi prestări servicii, conform anexele 1 şi 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.2  Începând cu data de 01.01.2017, HCL 182/26.11.2015  se abrogă.  
         Art.3 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 

 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      IVAN NICOLAE ADRIAN                           TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 
 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou IT, birou audit intern, ADPP 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți : 14 

Hotărârea a fost adoptată   14   voturi ”pentru”  0  abțineri  0   împotrivă 
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H O T Ă R Â R E A   NR.  73    din 27.10.2016 
Cu privire la aprobarea taxei de închiriere parcări prevăzută la art.13 din 

Regulamentul  de  Organizare şi  Funcţionare a  Parcărilor  Publice de  
Reşedinţă  Aflate  pe   Raza   Oraşului  Victoria,  pentru anul 2017. 

 

 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.10.2016. 
Având în vedere referatul nr.11720/12.09.2016 al biroului ADPP cu privire la 

aprobarea taxei de închiriere parcări prevăzută la art.13 din Regulamentul  de  Organizare 
şi  Funcţionare a  Parcărilor  Publice de  Reşedinţă  Aflate  pe   Raza   Oraşului  Victoria,  
pentru anul 2017. 
          Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinţă; 

Analizând prevederile Legii 215/2001 republicată  art. 36, alin 2, lit. c, alin 5, lit. b, 
art. 115, lit. b, art.121 alin.2, Legii 287/2009 – Codul Civil art.551 pct.2-6, art. 693 – 702, 
art.1777 - 1823, Legea nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, art.91 - 94 
privind intabularea dreptului de superficie si a dreptului de concesiune din Ordinul 
nr.700/2014 şi Ordinul nr.1340/2015. 
           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

           Art.1.-Se aprobă pentru anul 2017 taxa de închiriere parcare (licitaţie/atribuire)  
la suma de 60 lei/an.   
              Art.2.- Începând cu data de 01.01.2017, HCL 134/24.09.2015  se abrogă.  
         Art.3-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      IVAN NICOLAE ADRIAN                             TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 
 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou IT, birou audit intern, ADPP 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :  

Hotărârea a fost adoptată      voturi ”pentru”  0  abțineri  0   împotrivă 
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H O T Ă R Â R E A   NR.   74   din 27.10.2016 
Cu privire la aprobarea taxei speciale pentru utilizarea Capelei Mortuare la 

suma de 35 lei/zi  pentru anul 2017. 

 
 

 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.10.2016. 
Având în vedere referatul nr.11721/12.09.2016 al biroului ADPP cu privire la 

aprobarea taxei speciale pentru utilizarea Capelei Mortuare la suma de 35 lei/zi  pentru 
anul 2017. 
          Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinţă; 
             Analizând prevederile Legii 215/2001 republicată  art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”b „ 
, art.121 alin.2 art.123 alin.2, Legea 213/1998 , HG 548/1999 , Legea 287/2009 Codul 
Civil art.858 - 865     şi Legea 227/2015 republicată art.484. 
           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se aprobă taxa specială pentru utilizarea Capelei Mortuare la suma de 35 
lei/zi pentru anul 2017. 
           Art.2. Începând cu data de 01.01.2017, HCL 135/24.09.2015  se abrogă.  
         Art.3. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      IVAN NICOLAE ADRIAN                           TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 
 

 

 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou IT, birou audit intern, ADPP 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți : 14 

Hotărârea a fost adoptată  14    voturi ”pentru”  0  abțineri  0   împotrivă 
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H O T Ă R Â R E A   NR.   75   din 27.10.2016 
Cu privire la aprobarea pentru anul 2017 a valorilor euro/mp în vederea 

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

contabile 

 

 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.10.2016. 
Analizând referatul nr.11722/12.09.2016 al biroului ADPP cu privire la aprobarea 

pentru anul 2017 a valorilor euro/mp în vederea evaluării activelor fixe corporale – 
terenuri - din domeniul public şi domeniul privat al Or.Victoria, urmând ca acestea să fie 
înregistrate în evidenţele contabile. 
          Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinţă; 

Având în vedere  prevederile Legii 215/2001 republicată  art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 
lit.”b” art.121 alin.2, art.122 alin.2 , OG 81/2003, Legea 79/2008, Criteriile 
nr.2665/1C/311/1992, HG 834/1991 republicată, Legea 213/1998 republicată. 
           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

       Art.1. Se aprobă pentru anul 2017  valorile- euro/mp în vederea evaluării activelor 
fixe corporale – terenuri - din domeniul public şi domeniul privat al Or.Victoria, urmând ca 
acestea să fie înregistrate în evidenţele contabile conform anexei ce face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
          Art.2. Începând cu data de 01.01.2017, HCL 136/24.09.2015  se abrogă.  
        Art.3. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      IVAN NICOLAE ADRIAN                            TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 
 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou IT, birou audit intern, ADPP 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :  

Hotărârea a fost adoptată      voturi ”pentru”  0  abțineri  0   împotrivă 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

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

Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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H O T Ă R Â R E A   NR.  76    din 27.10.2016 

Cu privire la aprobarea pentru anul 2017 a preţului reprezentând 
contravaloarea dreptului de folosinţă asupra terenului ocupat cu reţelele de 

comunicaţii electronice 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.10.2016. 
Analizând referatul nr.11723/12.09.2016 al biroului ADPP cu privire la aprobarea 

pentru anul 2017 a preţului reprezentând contravaloarea dreptului de folosinţă asupra 
terenului ocupat cu reţelele de comunicaţii electronice; 
          Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinţă; 

Având în vedere prevederile Legii 215/2001 republicată  art.10, art.36, alin.2, 
lit.”c” şi art.45, alin.2, lit.”c”, Legea nr.154/2012, art.6, alin.3 -5, art.13, privind regimul 
infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice, art.51, alin.2 din O.U.G. nr.43/1997, 
republicată, privind regimul drumurilor, precum şi prevederile Legii 207/2015, republicată, 
privind codul de procedură fiscală, republicată şi actualizată, art.484 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea 
273/2006 privind finanţele publice locale; 
           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

       Art.1.  Pentru anul 2017, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, vor achita 
un preţ reprezentând contravaloarea dreptului de folosinţă asupra terenului ocupat cu 
reţelele de comunicaţii electronice, după cum urmează : 
                   a. Pentru reţele subterane  - 0,55 euro /ml/an 
                   b. Pentru reţele supraterane - 0,75 euro /ml/an 
 

           Art.2.  Începând cu data de 01.01.2017, HCL 137/24.09.2015  se abrogă.  
         Art.3. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 

 

 

 

 

PREŞED INTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      IVAN  NICOLAE  ADRIAN                          TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 
 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou IT, birou audit intern, ADPP 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți : 14 

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

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

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

Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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H O T Ă R Â R E A   NR.   77   din 27.10.2016 

Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de comodat 
nr.47/1RC/04.01.2012  încheiat între Or.Victoria şi Societatea Naţională de 

Cruce Roşie din România - Filiala Braşov cu sediul în Mun.Braşov  

str.Mureşenilor nr.5, judeţul Braşov cu referire la pct.4.1 Cap.4 durata 

contractului în sensul prelungirii termenului cu o perioadă de 5 ani 
 

 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.10.2016. 
Având în vedere referatul nr.11733/12.09.2016 al biroului ADPP cu privire la 

aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de comodat nr.47/1RC/04.01.2012  
încheiat între Or.Victoria şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala 

Braşov cu sediul în Mun.Braşov  str.Mureşenilor nr.5, judeţul Braşov cu referire la 

pct.4.1 Cap.4 durata contractului în sensul prelungirii termenului cu o perioadă de 5 ani. 
          Analizând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinţă; 

Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată  art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”a”, 
art.123 alin.1 şi art.124 din Legea 215/2001, Legea 287/2009 republicată – Codul Civil 
art.2146 – 2157 şi ale pct.12.7 – Cap.12 din contractul de comodat 
nr.47/1RC/04.01.2012. 
           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 
       Art.1.-Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de comodat 
nr.47/1RC/04.01.2012  încheiat între Or.Victoria şi Societatea Naţională de Cruce Roşie 

din România - Filiala Braşov cu sediul în Mun.Braşov, str.Mureşenilor nr.5, judeţul 

Braşov cu referire la pct.4.1 Cap.4 durata contractului în sensul prelungirii termenului cu 
o perioadă de 5 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 

      IVAN  NICOLAE  ADRIAN                        TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 
 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, SN de Cruce Roșie birou audit intern, ADPP 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :  

Hotărârea a fost adoptată      voturi ”pentru”  0  abțineri  0   împotrivă 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

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

Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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H O T Ă R Â R E A   NR.   78   din 27.10.2016 
Cu privire la trecerea obiectivului “lacuri și teren aferent” înscris în CF 100488 

nr.cad95/I/2/1/1/1/1/1/1/4, situat în Or.Victoria Str.Pieţii din domeniul 
public în domeniul privat al localităţii. 

 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.10.2016. 
Analizând referatul nr.11738/06.09.2016 al biroului ADPP cu privire la trecerea 

obiectivului “lacuri și teren aferent” înscris în CF 100488 nr.cad95/I/2/1/1/1/1/1/1/4, 
situat în Or.Victoria Str.Pieţii din domeniul public în domeniul privat al localităţii şi nota 
justificativă nr.11739/12.02.2016;          
          Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinţă; 

Având în vedere prevederile Legii 215/2001 republicată  art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 
lit.”c” art.119 şi art.120 - 124, Legea 213/1998 art.10 alin.2 , HG 548/1999, HG 
972/2002, HCL 47/1999,HCL 77/2003, Legea 287/2009 republicată Codul Civil art.554, 
art.858 - 870. 
           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 
 

 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 
 
       Art.1. Se aprobă trecerea obiectivului “lacuri și teren aferent” înscris în CF 100488 
nr.cad95/I/2/1/1/1/1/1/1/4, situat în Or.Victoria Str.Pieţii, din domeniul public în domeniul 
privat al localităţii. 
 
 

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 

0 1 2 3 4 5 6 

1 1.4.6 
Lacuri și 

teren aferent 

Or.Victoria, Str.Pieţii, 
TOTAL48.300 mp 

 CF 100488  
topo.95/I/2/1/1/1/1/1

/1/4   

1985 
190.160,64 

 
Or.Victoria 
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Art.2.- Lista cu inventarul domeniului public al Or.Victoria se va modifica în mod 

corespunzător. 
          Art.3.- Radierea din din CF 100488 nr.cad95/I/2/1/1/1/1/1/1/4, a dreptului de 
proprietate publică şi înscrierea dreptului de proprietate privată a Or.Victoria. 
          Art.4.-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      IVAN  NICOLAE  ADRIAN                           TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

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

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți : 14 

Hotărârea a fost adoptată   12   voturi ”pentru”  2  abțineri  0   împotrivă 



                                                                                          
 

H O T Ă R Â R E A   NR.    79  din 27.10.2016 
Cu privire la aprobarea întocmirii unui raport de evaluare de un expert autorizt 

ANEVAR pentru terenul în suprafaţă de 48.300 mp înscris în CF 100488 
nr.cad.95/I/2/1/1/1/1/1/1/4, situat în Or.Victoria Str.Pieţii, în vederea 

constituirii unui drept de superficie. 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.10.2016. 
Având în vedere referatul nr.11807/13.09.2016 al biroului ADPP cu privire la 

aprobarea întocmirii unui raport de evaluare de un expert autorizt ANEVAR pentru terenul 
în suprafaţă de 48.300 mp înscris în CF 100488 nr.cad.95/I/2/1/1/1/1/1/1/4, situat în 
Or.Victoria Str.Pieţii, în vederea constituirii unui drept de superficie. 
          Analizând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinţă; 
            Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată  art.36 alin.2 lit.”c”şi alin.5 lit.”b”, 
art119, art.121 alin.1 şi 2 şi art.123 alin.1 şi 2, Legii 287/2009 – Codul Civil art.551 pct.2-
6, art. 693 – 702, art.1777 - 1823, Legea nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea 
imobiliara, art.91 - 94 privind intabularea dreptului de superficie si a dreptului de 
concesiune din Ordinul nr.700/2014 şi Ordinul nr.1340/2015.  
           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

         Art.1.-Se aprobă întocmirea unui raport de evaluare de un expert autorizt ANEVAR 
pentru terenul în suprafaţă de 48.300 mp înscris în CF 100488 
nr.cad.95/I/2/1/1/1/1/1/1/4, situat în Or.Victoria Str.Pieţii, în vederea constituirii unui 
drept de superficie. 
         Art.2.- După întocmire, Raportul de evaluare se va supune aprobării consiliului 
local.  
         Art.3.-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

       

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      IVAN  NICOLAE  ADRIAN                         TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 
 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

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

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți : 14 

Hotărârea a fost adoptată   11   voturi ”pentru”  3  abțineri  0   împotrivă 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

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

Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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H O T Ă R Â R E A   NR.   80   din 27.10.2016 
Cu privire la completarea HCL nr.39/25.08.2016  privind aprobarea vânzării prin 

licitaţie publică  a terenului în suprafaţă de 139 mp situat în str.Libertăţii nr.20 înscris 
CF 100704 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/ 

2/2/3/8/3/3/6/10/2/3/2/2/2/12/2/2/1/1, şi a documentaţiei de licitaţie, bunuri ce 
fac parte din proprietatea privată a localităţii Or.Victoria, cu destinaţia „construcţie 

terasă” cu un nou articol. 
 

 

 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.10.2016. 
          Având în vedere referatul nr.12967 /05.10.2016 al biroului ADPP cu privire la 
completarea HCL nr.39/25.08.2016  privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică  a 
terenului în suprafaţă de 139 mp situat în str.Libertăţii nr.20 înscris CF 100704 
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/
2/2/12/2/2/1/1, şi a documentaţiei de licitaţie, bunuri ce fac parte din proprietatea privată 
a localităţii Or.Victoria, cu destinaţia „construcţie terasă” cu un nou articol. 
          Analizând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinţă; 

Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată  art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b” art.121, 
art.122 alin.2, art.123, Legea 287/2009 – Codul Civil art.723, art.1650-1657, art.1660-1663, 
art.1666, art.1671-1674, art.1741-1745, art.1755-1757 şi art.4 si art.6 din Legea nr.213/1998 
privind proprietatea publică, Legii 7/1996 republicată, Legii 50/1991 republicată, HCL 
nr.182/26.11.2015, Legea 18/1991 republicată art.36 alin.1 precum şi HCL nr.82/17.12.1998. 

           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

             Art.unic.- Se aprobă completarea HCL nr.39/25.08.2016  privind aprobarea 
vânzării prin licitaţie publică  a terenului în suprafaţă de 139 mp situat în str.Libertăţii 
nr.20 înscris CF 
100704nr.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
/2/3/2/2/2/12/2/2/1/1 şi a documentaţiei de licitaţie, bunuri ce fac parte din proprietatea 
privată a localităţii Or.Victoria, cu destinaţia „construcţie terasă” cu un nou articol 
respectiv art.3, iar art.3 din HCL nr.39/25.08.2016 devine art.4. şi va avea următorul 
conţinut: 
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             Art.1.- Se aprobarea vânzarea prin licitaţie publică  a terenului în suprafaţă de 
139 mp înscris CF 100704 
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/
2/2/12/2/2/1/1, situat în str.Libertăţii nr.20, la preţul de 8 euro/mp prevăzut la pct.3 din 
anexa nr.2 la HCL nr.182/26.11.2015 şi a documentaţiei de licitaţie, bunuri ce fac parte 
din proprietatea privată a localităţii Or.Victoria, cu destinaţia „construcţie terasă” în 
următoarele condiţii: 
         Preţul terenului - 139 mp  x 8 euro /mp fără TVA = 1.112,00 euro fără TVA                
         Pasul de strigare la licitaţie – 1.112,00 euro x 5% =  55,60 euro – rotunjit 56 euro 
         Valoarea documentaţiei de licitaţie – 50 lei  
         Taxa de participare la licitaţie – 25 lei 
          Art.2- Se aprobă documentaţiei de licitaţie conform anexei ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
         Art.3.- În conformitate cu prevederile art.36 alin.1 din Legea 18/1991 republicată 
şi HCL nr.82/17.12.1998, se atestă apartanenţa la domeniul privat al Or.Victoria a 
terenului de 139 mp, situat în str.Libertăţii nr.20.    
          Art.4-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      IVAN  NICOLAE ADRIAN                            TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ,  birou audit intern, ADPP 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți : 14 

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



                                                                                          
 

H O T Ă R Â R E A   NR.  81    din 27.10.2016 
Cu privire la completarea HCL nr.41/25.08.2016  privind aprobarea vânzării în 

condiţiile art.123 alin.3 din Legea 215/2001 republicată, HCL 
nr.47/30.10.2008 modificată prin HCL nr.3/29.01.2009 şi a Sentinţei Civile 
nr.369/CA/23.03.2010 a terenul de 2480 mp situat în Or.Victoria str.Aleea 

Uzinei nr.2E înscris în CF 100702 
nr.topo.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/2/6/6/2/2/ 

3/8/3/3/6/10/2/3/2/2/2/12/2/2/2/2/2/28/2/2/2/35/3, nr.cad.102, cu un 
nou articol. 

 

 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.10.2016. 
          Având în vedere referatul nr.13166/11.10.2016 al biroului ADPP cu privire la 
completarea HCL nr.41/25.08.2016  privind aprobarea vânzării în condiţiile art.123 alin.3 
din Legea 215/2001 republicată, HCL nr.47/30.10.2008 modificată prin HCL 
nr.3/29.01.2009 şi a Sentinţei Civile nr.369/CA/23.03.2010 a terenul de 2480 mp situat în 
Or.Victoria str.Aleea Uzinei nr.2E înscris în CF 100702 
nr.topo.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/
2/2/2/2/2/28/2/2/2/35/3, nr.cad.102, cu un nou articol. 
          Analizând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinţă; 
            Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată  art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b” 
art.121, art.122 alin.2, art.123, Legea 287/2009 – Codul Civil art.723, art.1650-1657, 
art.1660-1663, art.1666, art.1671-1674, art.1741-1745, art.1755-1757 şi art.4 si art.6 din 
Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică, Legii 7/1996 republicată, Legii 50/1991 
republicată, HCL nr.182/26.11.2015, Legea 18/1991 republicată art.36 alin.1 precum şi 
HCL nr.82/17.12.1998. 
           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 
                  Art.unic.- Se aprobă completarea HCL nr.41/25.08.2016  privind aprobarea 
vânzării în condiţiile art.123 alin.3 din Legea 215/2001 republicată, HCL nr.47/30.10.2008 
modificată prin HCL nr.3/29.01.2009 şi a Sentinţei Civile nr.369/CA/23.03.2010 a terenul 
de 2480 mp situat în Or.Victoria str.Aleea Uzinei nr.2E înscris în CF 100702 
nr.topo.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/
2/2/2/2/2/28/2/2/2/35/3, nr.cad.102 cu un nou articol respectiv art.5, iar art.5 din HCL 
nr.41/25.08.2016 devine art.6 şi va avea următorul conţinut: 
 
            Art.1- Se aprobă vânzarea în condiţiile art.123 alin.3 din Legea 215/2001 
republicată, HCL nr.47/30.10.2008 modificată prin HCL nr.3/29.01.2009 şi a Sentinţei 
Civile nr.369/CA/23.03.2010 a terenul de 2480 mp situat în Or.Victoria str.Aleea Uzinei 
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nr.2E înscris în CF 100702 
nr.topo.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/
2/2/2/2/2/28/2/2/2/35/3, nr.cad.102, pe baza dreptului de preemţiune către SC Neagoe 
Fluoropolimeri SRL, având la bază raportul de evaluare nr.9603/25.07.2016.  
          Art.2.- Preţul de vânzare a terenului de 2480 mp este de 13.144,36 euro, la 
care se va adăuga TVA-ul după vânzare.Vănzarea terenului nu se va putea face sub 
preţul de 13.144,36 euro. Alte cheltuieli în sumă de 600 lei compuse din valoarea 
cheltuielilor efectuate cu evaluarea terenurilor, dezmembrare autentificate şi taxe ANCPI 
se vor achita separat faţă de preţul de vânzare a terenului.   
          Art.3.- Cheltuielile ocazionate cu întocmirea contractului de vânzare cumpărare în 
formă autentică, onorariul notarului public precum şi taxele ANCPI cad în sarcina 
cumpărătorului.                                
           Art.4.- La data încheierii contractului de vânzare – cumpărare, încetează să 
producă efecte contractul de concesiune nr.2354/11.04.2002.     
          Art.5.- În conformitate cu prevederile art.36 alin.1 din Legea 18/1991 republicată 
şi HCL nr.82/17.12.1998, se atestă apartanenţa la domeniul privat al Or.Victoria a 
terenului de 2480 mp, situat în str.Aleea Uzinei nr.2E. 
           Art.6-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      IVAN NICOLAE ADRIAN                             TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou audit intern, ADPP 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți : 14 

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



                                                                                          
 

H O T Ă R Â R E A   NR.   82   din 27.10.2016 
Cu privire la aprobarea metodologiei de vânzare prin negociere directă a unor 
bunuri imobile, terenuri din domeniul privat deţinute sub regim de contract de 

concesiune, superficie sau superficie directă, situate în Oraşul Victoria. 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.10.2016. 
          Având în vedere referatul nr.13191/11.10.2016 al biroului ADPP cu privire la 
aprobarea metodologiei de vânzare prin negociere directă a unor bunuri imobile, terenuri 
din domeniul privat deţinute sub regim de contract de concesiune, superficie sau 
superficie directă, situate în Oraşul Victoria.  
          Analizând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinţă; 

Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată  art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b”, 
art.119, art.120, art.121 alin.2, art.122 alin.2, art.123 alin.3 şi art.124, Legea 287/2009 – 
Codul Civil art.551 pct.2-6, art. 693 – 702, art.723, art.1650-1657, art.1660-1663, 
art.1666, art.1671-1674, art.1741-1745, art.1755-1757 şi art.1777 – 1823. 
           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

          Art.1.- Se aprobă metodologia de vânzare prin negociere directă a unor bunuri 
imobile, terenuri din domeniul privat deţinute sub regim de contract de concesiune, 
superficie sau superficie directă, situate în Oraşul Victoria, conform anexei ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.2.- Cu data emiterii prezentei hotărâri, orice altă prevedere contrară se abrogă. 
         Art.3.-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 

 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      IVAN  NICOLAE ADRIAN                           TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 
 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou IT, birou audit intern, ADPP 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți : 14 

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

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

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

Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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H O T Ă R Â R E A   NR.   83    din 27.10.2016 

Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor 

didactice din învăţământul preuniversitar la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat”. 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.10.2016. 
         Analizând raportul compartimentului de specialitate nr. 13025/06.10.2016 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;                   

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

- nr.1386/11918/15.09.2016 a  Colegiului Tehnic ”Dr. Al. Bărbat”, cu privire la aprobarea 
sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă a cadrelor 
didactice; 

     Prevederile  art. 105, alin (2) lit f din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare și ale  art. 1 și 2 din Instrucțiunile nr. 2/2011 – privind decontarea navetei 
cadrelor didactice, aprobate de Ministerul educației, cercetării, tineretului şi sportului;  
           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

           Art.1. Se aprobă decontarea sumei de 220 lei, reprezentând cheltuieli de 

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

- către Colegiului Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria – suma de 220 lei pentru 
luna iulie 2016; 

 Art.2.  Decontarea sumei prevăzute la art.1 se va face de către instituția  mai sus 
menționată, cu încadrarea în bugetul  pe anul 2016 aprobat. 
            Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 
Or. Victoria prin aparatul propriu de specialitate, directorul și contabilul fiecărei unități de 
învățământ. 

 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      IVAN NICOLAE ADRIAN                            TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 
 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, institutii de invătamânt 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți : 14 

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

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

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

Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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H O T Ă R Â R E A   NR.  84    din 27.10.2016 

Privind   actualizarea Anexei 1 cuprinsă la  art. 3 din HCL 7/29.01.2015 cu 

privire   la înființarea ”CLUBULUI  SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA” 
 

 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.10.2016. 
Având în vedere referatul nr. 13396/14.10.2016 al secretarului Or. Victoria, cu 

privire la actualizarea Anexei 1- Regulamentul privind organizarea și funcționarea Clubului 
Sportiv Chimia Oraș Victoria, cuprinsă la  art. 3 din HCL 7/29.01.2015 cu privire   la 
înființarea ”CLUBULUI  SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA”; 
          Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinţă; 

Analizând: 
- adresa nr.601/13187/05.10.2016 Clubului Sportiv CHIMIA Or. Victoria 

 - prevederile art.3, art.22, art.29 si 30 din Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si 
sportului, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Hotararii de Guvern 
nr.884/2001 regulamentul de punere in aplicare a Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si a 
sportului cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit art. 36, alin ( 2 ), lit. “d” si “ c” 
, alin. (6), lit a,pct . 3,5 si 6 precum si art.45 din Legea nr. 215/2001 priivind 
administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare,   

- HCL nr. 7/29.01.2015 – cu privire la  înființarea Clubului Sportiv CHIMIA Or. 
Victoria și Anexa 1 - Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv 
CHIMIA Or. Victoria,  

- HCL nr.76 din 30.04.2015 Cu privire la  modificarea art. 6 din HCL 7/29.01.2015, 
completarea art.4 pct.3 și introducerea unui nou capitol respectiv capitolul 7 în  
Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv CHIMIA Or. Victoria. 
           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1- (1) Se aprobă actualizarea  Anexei 1 - Regulamentul privind organizarea și 
funcționarea Clubului Sportiv Chimia Oraș Victoria, cuprinsă la  art. 3 din HCL 
7/29.01.2015 cu privire   la înființarea ”CLUBULUI  SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA”. 

 
 
 

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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(2) – Anexa 1 a HCL nr. 7/29.01.2015 – cu privire la  înființarea Clubului Sportiv 
CHIMIA Or. Victoria se înlocuiește cu anexa 1 la prezenta hotărâre și va face parte 
integrantă din aceasta. 
 (3) - Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local nr. 7/29.01.2015 rămân în 
forma prevăzută în hotărâre. 

Art.2 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile HCL 
nr.76 din 30.04.2015 -  Cu privire la  modificarea art. 6 din HCL 7/29.01.2015, 
completarea art.4 pct.3 și introducerea unui nou capitol respectiv capitolul 7 în  
Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv CHIMIA Or. Victoria. 

Art.3. Hotararea va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Victoria si Clubul 

Sportiv Chimia Oras Victoria. 
 

        
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      IVAN  NICOLAE  ADRIAN                           TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

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

 Clubul Sportiv Chimia Oras Victoria, ADPP 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți : 14 

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



 

 

                                                                                          
 

 

H O T Ă R Â R E A   NR.   85    din 27.10.2016 

Cu privire la  desemnarea Consiliului de Administrație al  ”CLUBULUI 

SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA” 
 

 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.10.2016. 
Văzând referatul nr. 13395/14.10.2016 al secretarului Or. Victoria, cu privire la 

desemnarea Consiliului de Administrație al  ”CLUBULUI SPORTIV CHIMIA ORAȘ 
VICTORIA”  
          Analizând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinţă; 

Având în vedere : 

- Adresa nr.601/13187/05.10.2016 Clubului Sportiv Chimia Oraș Victoria 

- prevederile art.3, art.22, art.29 si 30 din Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si 
sportului, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Hotararii de Guvern 
nr.884/2001 regulamentul de punere in aplicare a Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si a 
sportului cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit art. 36, alin ( 2 ), lit. “d” si “ c” 
, alin. (6), lit a,pct . 3,5 si 6 precum si art.45 din Legea nr. 215/2001 priivind 
administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. 
 - HCL nr.8 din 29.01.2015, Anexa 1 Regulamentul privind organizarea și 
funcționarea Clubului Sportiv Chimia Oraș Victoria - Cap.IV- Organele de Conducere- 
Administrare - Coordonare și Control la , HCL nr. 7/29.01.2015 – cu privire la  înființarea 
Clubului Sportiv CHIMIA Or. Victoria.  
           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 
 

      Art. 1 -  Se numește Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Chimia Oras 
Victoria,  având următoarea componență: 
 
 1. Dl. consilier Badea Costică 
 2. Dl. consilier Stînea Timotei – Valentin 
           3. Dl. consilier Stanea Daniel-Constantin 
           4. Dl. consilier Urdea Gheorghe 

 5. Directorul ”CLUBULUI SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA”  

 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
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 Art.2 - Atribuțiile Consiliului de administrație al Clubului Sportiv Chimia Oras 
Victoria, sunt prevăzute în Regulamentul privind organizarea și funcționarea Clubului 
Sportiv Chimia Oraș Victoria 
 Art.3 - La data întrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile HCL 
nr.8 din 29.01.2015. 

 Art.4. - Hotararea va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Victoria, si Clubul 
Sportiv Chimia Oras Victoria. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      IVAN  NICOLAE  ADRIAN                           TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, Clubul Sportiv Chimia Oras Victoria, birou audit intern, ADPP 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți : 14 

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



                                                                                          
 

H O T Ă R Â R E A   NR.   86   din 27.10.2016 
Cu privire la aprobarea încheierii unui act adițional la Contractului de management nr. 

12515/141/RC/02.11.2015 încheiat între  Orașul Victoria, prin dl. Cristian Gheorghe în 

calitate de primar și dl. Popa Vasile în calitate de director al Clubului Sportiv Chimia Oraș 

Victoria, cu privire la modificarea și completarea art.3 –durata contractului. 

 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.10.2016. 
Analizând raportul nr. 13215 secretarului orașului Victoria, privind aprobarea încheierii 

unui act adițional la Contractului de management nr. 12515/141/RC/02.11.2015 încheiat între  
Orașul Victoria, prin dl. Cristian Gheorghe în calitate de primar și dl. Popa Vasile în calitate de 
director al Clubului Sportiv Chimia Oraș Victoria cu privire la modificarea și completarea art.3 –
durata contractului. 
          Având în vedere avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinţă; 
 Văzând: - prevederile art.36, alin (2), lit.a, alin. (3) lit.b și art. 63, alin.(7) , din Legea 
215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 
69/2000 privind educația fizică și sportul, HG. 884/2001 pentru aprobarea regulamentului de 
punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000; 

-    HCL nr. 158 din 29.10.2015 Cu privire la  numirea directorului ”CLUBULUI SPORTIV 
CHIMIA ORAȘ VICTORIA”,  art. 8 din   Contractului de management nr. 
125815/141/RC/02.11.2015;  

-      Hotărârea Consiliului de Administrație nr.1 din 05.10.2016   privind aprobarea 
prelungirii contractului de management nr. 12515/141/RC/02.11.2015;  
           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. – Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractului de management nr. 
12515/141/RC/02.11.2015 încheiat între  Orașul Victoria, prin dl. Cristian Gheorghe în calitate de 
primar și dl. Popa Vasile în calitate de director al Clubului Sportiv Chimia Oraș Victoria, cu privire 
la modificarea și completarea art.3 –durata contractului, conform anexei care face parte din 
prezenta hotărâre 
         Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Or. Victoria 
prin aparatul propriu de specialitate.  
 

 

 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      IVAN  NICOLAE  ADRIAN                           TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 
 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP Clubul Sportiv Chimia Oras Victoria, 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți : 14 

Hotărârea a fost adoptată   13   voturi ”pentru”  1  abținere  0   împotrivă 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

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

Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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A C T    A D I Ț I O N A L   NR.1 
 

La Contractului de management nr. 12515/141/RC/02.11.2015 încheiat între  Orașul 
Victoria, prin dl. Cristian Gheorghe în calitate de primar și dl. Popa Vasile în calitate de 
director al Clubului Sportiv Chimia Oraș Victoria cu privire la modificarea și completarea 

art.3 –durata contractului. 

 
 În urma acordului de voință părțile – ORASUL  Victoria, , cu sediul în localitatea Or. 
Victoria, str. Stadionului nr. 14, judeţul Brașov, cod fiscal .4523207, reprezentată  în 
temeiul art.62 alin.1 din Legea 215/2001  prin dl. Cristian Gheorghe, în calitate de primar 
și Domnul Popa Vasile,  domiciliat în localitatea Victoria str. Chimiștilor, nr. 1, judeţul 
Brașov, posesor al buletinului cărţii de identitate seria .BV nr. 828382, eliberată de 
.SPCLEP Victoria la data de 10.07.2012, CNP .1510629084750, în calitate de director al al 
CLUBULUI SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA, 
 
având la bază HCL nr. _______/_____________ 2016, au convenit la modificarea și 
completarea art.3 – Durata contractului, după cum urmează: 
 

Art. 3. - Durata contractului – forma modificată și completată 

Durata prezentului contract de management se prelungește până la numirea directorului 

în urma organizării concursului pentru ocuparea postului de director, dar nu mai mult de 

3 (trei) luni. 

pentru o perioadă de 1 an, începând cu data de 31.10.2016, până la data de 31.10.2017, 

pentru exercitarea mandatului de director al CLUBULUI SPORTIV CHIMIA ORAȘ 

VICTORIA. 

Celelalte articole prevăzute în contractul de management nr. 12515/141/RC/02.11.2015 

încheiat între Orașul Victoria, prin dl. Cristian Gheorghe în calitate de primar și dl. Popa 

Vasile în calitate de director al Clubului Sportiv Chimia Oraș Victoria nu se modifică și 

rămân în forma prevăzută din contract. 

Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 (două) exemplare câte unul pentru fiecare parte și 

înregistrat la Or. Victoria sub nr. ___________/_____________2016. 

 

         ORAȘUL VICTORIA                            CLUBUL SPORTIV CHIMIA  

                   PRIMAR,                                                 ORAȘ VICTORIA 

      CRISTIAN  GHEORGHE                                         DIRECTOR 

                                                                                        POPA   VASILE 

                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.   87   din 27.10.2016 

Cu privire la aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017. 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.10.2016. 

Având referatul nr.13211/11.10.2016 al biroului financiar contabil – 

compartiment resurse umane  cu privire la aprobarea planului de ocupare a funcţiilor 

publice pe anul 2016. 
          Analizând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinţă; 

Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată art.36 alin.2 lit.”a” şi alin.3 lit. 

“b”, Legea 188/1999 republicată art.21 şi Ordinul 7660/2006 cap.III art.10 – 13, 

adresa nr. 48049/13210/2016 a A.N.F.P  cu privire la  transmiterea planului de 

ocupare pe anul 2017. 
           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 
 

      Art. 1. Se aprobă planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017, 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 

      IVAN  NICOLAE  ADRIAN                           TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 
 

 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

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

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți : 14 

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

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

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

Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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H O T Ă R Â R E A   NR.   88   din 27.10.2016 

Cu privire la aprobarea ”S.F și proiect reabilitare sistem de încălzire Colegiul 

Tehnic Dr. Alexandru Bărbat” 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.10.2016. 

Având în vedere referatul nr.13383/14.10.2016 al biroului tehnic cu privire la 

aprobarea ”S.F și proiect reabilitare sistem de încălzire Colegiul Tehnic Dr. 

Alexandru Bărbat”   şi avizul nr.1 al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 

urbanism. 
          Analizând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinţă; 

Văzând prevederile Legii nr.215/2001 art.36 alin.2 lit.”b” şi ”c” alin.4 lit.”d”  

şi art.125 şi art.126 , Legea 50/1991 republicată şi modificată prin Legea 453/2001, 

HG. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-

economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii şi 

art.41- 48 din Legea 273/2006 republicată – privind finanţele publice locale şi avizul 

nr.  5 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 
           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1– Se aprobă documentația tehnică a obiectivului de investiție ”S.F și 

proiect reabilitare sistem de încălzire Colegiul Tehnic Dr. Alexandru Bărbat”. 

 Art. 2 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți documentației 

Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiție ”S.F și proiect reabilitare sistem de 

încălzire Colegiul Tehnic Dr. Alexandru Bărbat”, conform anexei nr. 1 ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           Art.3- Finanţarea obiectivului de investiţie ”S.F și proiect reabilitare sistem 

de încălzire Colegiul Tehnic Dr. Alexandru Bărbat”  se va face din bugetul local 

al Or.Victoria, în limita fondurilor disponibile. 

               Art.4- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei 

Victoria, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      IVAN  NICOLAE  ADRIAN                           TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 
 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou Tehnic, birou audit intern, Colegiul Tehnic Dr. Alexandru Bărbat”   

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți : 14 

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

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

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

Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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H O T Ă R Â R E A   NR.   89   din 27.10.2016 

Cu privire la aprobarea ”S.F și proiect instalație electrică Colegiul Tehnic Dr. 

Alexandru Bărbat”  
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.10.2016. 
Având în vedere referatul nr.13384/14.10.2016 al biroului tehnic cu privire la aprobarea 

”S.F și proiect instalație electrică Colegiul Tehnic Dr. Alexandru Bărbat” şi avizul nr.2 al 
comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism. 
          Analizând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinţă; 

Văzând prevederile Legii nr.215/2001 art.36 alin.2 lit.”b” şi ”c” alin.4 lit.”d”  şi art.125 şi 
art.126 , Legea 50/1991 republicată şi modificată prin Legea 453/2001, HG. 28/2008 privind 
aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, 
precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 
investitii si lucrari de interventii şi art.41- 48 din Legea 273/2006 republicată – privind finanţele 
publice locale şi avizul nr.  5 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism. 
           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 

 
H OT Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1– Se aprobă documentația tehnică a obiectivului de investiție ”S.F și proiect 

instalație electrică Colegiul Tehnic Dr. Alexandru Bărbat”. 
 Art. 2 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți documentației Proiect Tehnic 
pentru obiectivul de investiție ”S.F și proiect instalație electrică Colegiul Tehnic Dr. 
Alexandru Bărbat”, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre 
           Art.3- Finanţarea obiectivului de investiţie ”S.F și proiect instalație electrică Colegiul 
Tehnic Dr. Alexandru Bărbat” se va face din bugetul local al Or.Victoria, în limita fondurilor 
disponibile. 
               Art.4- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      IVAN  NICOLAE  ADRIAN                           TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 
 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou Tehnic, birou audit intern, Colegiul Tehnic Dr. Alexandru Bărbat”   

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți : 14 

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

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

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

Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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H O T Ă R Â R E A   NR.   90   din 27.10.2016 

Cu privire la aprobare  ”Strategia de eficiență energetică a Orașului Victoria, 

Județul Brașov”  

            
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.10.2016. 

Având în vedere referatul nr.13385/14.10.2016 al biroului tehnic cu privire la aprobare  
”Strategia de eficiență energetică a Orașului Victoria, Județul Brașov”  

 şi avizul nr.3 al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism. 
          Analizând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinţă; 

Văzând prevederile Legii nr.215/2001 art.36 alin.2 lit.”b” şi ”c” alin.4 lit.”d”  şi art.125 şi 
art.126 , Legea 50/1991 republicată şi modificată prin Legea 453/2001, HG. 28/2008 privind 
aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, 
precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 
investitii si lucrari de interventii şi art.41- 48 din Legea 273/2006 republicată – privind finanţele 
publice locale şi avizul nr.  5 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism. 
           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 

 
H OT Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1– Se aprobă documentația tehnică a obiectivului de investiție aprobare  ”Strategia 

de eficiență energetică a Orașului Victoria, Județul Brașov” . 
 Art. 2 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți documentației Proiect Tehnic 
pentru obiectivul de investiție ”Strategia de eficiență energetică a Orașului Victoria, 
Județul Brașov”, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre 
           Art.3- Finanţarea obiectivului de investiţie ”Strategia de eficiență energetică a 
Orașului Victoria, Județul Brașov” se va face din bugetul local al Or.Victoria, în limita 
fondurilor disponibile. 
               Art.4- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      IVAN  NICOLAE  ADRIAN                           TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 
 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou Tehnic, birou audit intern,  
Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți : 14 

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

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

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

Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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H O T Ă R Â R E A   NR.   91   din 27.10.2016 

Cu privire la aprobare  ”S.F amenajare parc zona de locuințe str. Pieții și str. 

Aleea Bujorului”  
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.10.2016. 
Având în vedere referatul nr.13386/14.10.2016 al biroului tehnic cu privire la aprobare  

”S.F amenajare parc zona de locuințe str. Pieții și str. Aleea Bujorului” şi avizul nr.4 al 
comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism. 
          Analizând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinţă; 
          Văzând prevederile Legii nr.215/2001 art.36 alin.2 lit.”b” şi ”c” alin.4 lit.”d”  şi art.125 şi 
art.126 , Legea 50/1991 republicată şi modificată prin Legea 453/2001, HG. 28/2008 privind 
aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, 
precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 
investitii si lucrari de interventii şi art.41- 48 din Legea 273/2006 republicată – privind finanţele 
publice locale şi avizul nr.  5 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism. 
           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 

 
H OT Ă R Ă Ş T E : 

 
           Art.1– Se aprobă documentația tehnică a obiectivului de investiție aprobare  ”S.F 
amenajare parc zona de locuințe str. Pieții și str. Aleea Bujorului”. 
 Art. 2 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți documentației Proiect Tehnic 
pentru obiectivul de investiție ”S.F amenajare parc zona de locuințe str. Pieții și str. Aleea 
Bujorului”, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre 
          Art.3- Finanţarea obiectivului de investiţie ”S.F amenajare parc zona de locuințe str. 
Pieții și str. Aleea Bujorului”  se va face din bugetul local al Or.Victoria, în limita fondurilor 
disponibile. 
           Art.4- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      IVAN  NICOLAE  ADRIAN                           TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 
 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou Tehnic, birou audit intern 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți : 14 

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

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

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

Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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H O T Ă R Â R E A   NR.   92   din 27.10.2016 
Cu privire la repartizarea în vederea închirierii a unei locuinţe de serviciu care 

aparţine domeniul  privat al Or.Victoria.  
 

 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.10.2016. 
Având în vedere: 
-  expunerea de motive a primarului orașului Victoria  nr. 13482/17.10.2016; 
- referatul de specialitate al Biroului Administrarea Domeniului Public și Privat, 

nr.13437/14.10.2016; 
- cererea, nr.13437/14.10.2016, d-lui Baștea Ovidiu- consilier în cadrul Biroului 

Tehnic, cu privire la atribuirea unei locuințe de servici.   
          Analizând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinţă; 

Văzând prevederile: 
- art.2, lit.d), art. 51 din Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996,  privind locuintele, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
  - art. 29 din Hotararea Guvernului nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 - OUG nr. 40/1999 pentru protecția chiriașilor, modificată și completată; 
 - Legea nr. 273 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
            In conformitate cu prevederile art.36, aliniat (1), aliniat (2),  litera c) si litera d),  
aliniat (5),  litera b) si aliniat (6) litera a)  nr. 17 din Legea nr. 215/2001,  privind 
administratia publica locala, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare; 
           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 
       Art.1 – Se aprobă repartizarea în vederea închirierii a unei locuinţe de serviciu, 
situată în Or. Victoria, str. George Coșbuc, bl.2, ap.50, către dl.  Baștea Ovidiu,  consilier 
în cadrul aparatului de specialitate al primarului,  Biroului Tehnic. 
        Art.2 – Contractul de închiriere este accesoriu la Dispoziția de numire a  persoanei 
prevăzute la art.1, iar în cazul în care contractul de muncă încetează, locuinţa de serviciu 
revin proprietarului de drept, respectiv Or.Victoria. 
         Art.3 -Chiria lunară, datorată pentru locuinţa de serviciu prevăzută la art.1 se 
stabileşte în condiţiile prevăzute de HG 310/2007 şi OU 40/1999. 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

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

Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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        Art.4– Neprezentarea în termen de 30 de zile pentru încheierea contractului de 
închiriere atrage după sine  anularea repartiţiei. 
        Art.5- Se mandatează Primarul Or.Victoria să semneze contractul de închiriere 
pentru locuinţa de serviciu în numele şi pentru Or.Victoria – Consiliul Local Victoria. 
        Art.6- Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate va asigura ducerea 
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      IVAN  NICOLAE  ADRIAN                           TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou Tehnic, birou audit intern,  birou IT, ADPP 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți : 14 

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



                                                                                          
H O T Ă R Â R E A   NR.   93   din 27.10.2016 

Cu privire la completarea art.1 din HCL nr.41/30.10.2012 Cu privire darea în 
folosinţă gratuită a microbuzului marca IVECO cu nr.de înmatriculare BV-07-

TVG ce aparţine domeniul privat al Or.Victoria  cu destinaţia “Transport Şcolar” 
pentru o perioadă de 3 ani în baza unui contract de comodat către Colegiul 

Tehnic „Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.10.2016. 
         Având referatul nr.13925/27.10.2016 al secretarului Or. Victoria  cu privire la completarea 
art.1 din HCL nr.41/30.10.2012 Cu privire darea în folosinţă gratuită a microbuzului marca IVECO 
cu nr.de înmatriculare BV-07-TVG ce aparţine domeniul privat al Or.Victoria  cu destinaţia 
“Transport Şcolar” pentru o perioadă de 3 ani în baza unui contract de comodat către Colegiul 
Tehnic „Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria 
          Analizând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinţă; 
          Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată  republicata  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, Legea 287/2009 -Codul 
Civil art.555-692, art.2144-2157, art.136 din Constituţia Românie, HCL nr.41/30.10.2012 și HCL 
nr.160/29.10.2015. 
           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.unic.- Se aprobă completarea art.1 din HCL nr.41/30.10.2012 Cu privire 
darea în folosinţă gratuită a microbuzului marca IVECO cu nr.de înmatriculare BV-07-TVG 
ce aparţine domeniul privat al Or.Victoria  cu destinaţia “Transport Şcolar” pentru o 
perioadă de 3 ani în baza unui contract de comodat către Colegiul Tehnic „Dr.Alexandru 
Bărbat” Or.Victoria,  şi va avea următorul conţinut: 
 
             Art.1.- Se aprobă darea în folosinţă gratuită a microbuzului marca IVECO cu 
nr.de înmatriculare BV-07-TVG ce aparţine domeniul privat al Or.Victoria  cu destinaţia 
“Transport Şcolar” pentru o perioadă de 3 ani în baza unui contract de comodat către 
Colegiul Tehnic „Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria condiționat de încheierea unui protocol 
cu Liceul Teoretic ”I.C Drăgușanu” și Centrul Scolar de Educație Incluzivă Victoria pentru 
folosirea microbuzului și de către cele două instituții de învățământ. 
 
 Celelalte articole din HCL nr.41/30.10.2012 nu se modifică 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

      IVAN  NICOLAE  ADRIAN                           TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 
 

PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou Tehnic, birou audit intern,  birou IT, ADPP 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți : 14 

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