
     
 

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  141   din 07.09.2020 
Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a  

Consiliului Local Victoria din data de 07.09.2020 
 
 

         Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa extraordinară din data de 

07.09.2020. 

         Având în vedere  prevederile art. 135 din Ordonanța de urgență a  57/2019- 

Codul Administrativ.  

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local Victoria şi propunerile făcute în şedinţă;  

            În temeiul art. 135 alin.(7) si art.139, alin.(1) din Ordonanța de urgență nr. 

57/2019 – privind Codul administrativ; 

 
H OT Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 – Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local 

Victoria, județul Brașov din data de 07.09.2020, convocată conform dispoziției 

primarului nr. 396/02.09.2020, după cum urmează: 

 

NR.  

 

TITULATURA  Initiat/Întocmit 

1 Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței 

extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului Local 

Victoria din data de 07.09.2020 

Primar  

Cristian Gheorghe 

1 Cu privire la aprobarea rectificării  bugetului local al Oraşului 

Victoria pe anul 2020. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

2 Cu privire la aprobarea  trecerii  integrale a 

apartamentelor nr.2 și 5 din obiectivul Grădiniţa nr.3 şi 

a terenului aferent acestora, situate în Or. Victoria 

str.Stadionului nr.22, din domeniul public al 

Or.Victoria și administrarea Consiliului Local Victoria, 

în domeniul public al Județului Brașov și administrarea 

Consiliului Județean Brașov.            

Primar  

Cristian Gheorghe 

 
 

     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR GENERAL 

      SMĂDU OCTAVIAN                                                     CIOCA GABRIELA LENUŢA 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou audit intern,  
Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :10 

Hotărârea a fost adoptată   10    voturi ”pentru” 0  abținere   0   împotriva 

 

ROMANIA 

ORAŞUL   VICTORIA 

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

 



     
 

H O T Ă R Â R E A   NR.  142   din 07.09.2020 

Cu privire la aprobarea rectificării bugetului oraşului Victoria  

pe anul 2020. 
 

 

         Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa extraordinară din data de 

07.09.2020. 

         Având în vedere: 

- Raportul nr.11729/02.09.2020 întocmit de Biroul Buget Financiar 

Contabil cu privire la  rectificarea  bugetului local al  orașului  Victoria  pe anul 2020. 

- Referatul nr.11480/28.08.2020 întocmit de Biroul tehnic cu privire la  

rectificarea  Listelor de investiții cu finanțare din bugetul local și din FEN pe anul 

2020, reparații și achiziții bunuri și servicii. 

- Adresele nr. 1834/11471/28.08.2020, nr.1861/11552/31.08.2020 emise de 

Liceul Teoretic IC Drăgusanu cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2020; 

- Adresele nr.1832/11367/26.08.2020, nr.1914/11662/01.09.2020 emise de 

către Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” cu privire la rectificarea bugetului pe anul 

2020; 

- Adresa nr. 167/10661/11.08.2020 emisă de Casa de Cultură Victoria, cu 

privire la rectificarea bugetului pe anul 2020; 

- Adresa nr. 33620/11343/30.07.2020 înaintată de DGRFP Brașov, 

serviciul de Trezorerie 

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local Victoria şi propunerile făcute în şedinţă;  

Văzând prevederile: 

- art.88, art.129 alin.4 lit.”a”, art.139 alin.3 lit.”a” din OUG nr.57/2019- 

Codul Administrativ și  19, alin.(2) și  art.49 din Legea 273/2006 – finanţele publice 

locale cu modificările și completările ulterioare;   

- Legea nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2020. 

            În temeiul art.139, alin.(3), lit.a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – 

privind Codul administrativ; 

 
H OT Ă R Ă Ş T E : 

 

        Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului local al Oraşului Victoria (total și pe 

secțiuni) pe  anul 2020, la partea de venituri cu influențe plus 345,14 mii lei, valoare 

total rectificată 23.406,49 mii lei, conform anexei I și la partea de cheltuieli cu 

influente plus 1.269,94 mii  lei, valoare total rectificată 27.669,62 mii lei, conform 

anexei II. 

        Art.2.-Se aprobă rectificarea bugetului local al Liceului Teoretic 

”I.C.Drăgușanu” (total și pe secțiuni) pe  anul 2020, conform Anexei II1, cu plus 

142,60 mii lei valoare totală rectificată 842,60 mii lei. 

 

ROMANIA 

ORAŞUL   VICTORIA 

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

 



        Art.3.Se aprobă rectificarea bugetului local al Colegiului Tehnic Dr.Alexandru 

Bărbat (total și pe secțiuni) pe  anul 2020, conform Anexei II.2, cu plus 50 mii lei 

valoare totală rectificată 456 mii lei. 

        Art.4. Se aprobă Lisata obiectivelor de investiții cu finanțare din bugetul local 

al orașului Victoria pe anul 2020, conform anexei III. 

        Art.5.Se aprobă rectificarea bugetului activitățiilor finanțate integral sau parțial 

din venituri proprii  centralizat pe anul 2020, conform Anexei IV. 

        Art.5.Se aprobă rectificarea bugetului activitățiilor finanțate integral sau parțial 

din venituri proprii pe anul 2020 al Casei de Cultură Orașul Victoria, conform Anexei 

V.  

Art.6.(1) Se aprobă repartizarea excedentului anual al bugetului local rezultat 

la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, în sumă totală de 6.987.115,58 lei, 

potrivit Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, art.58 lit.”a”, lit.”b”, astfel: 

- 4.263.130,00 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe 

anul 2020; 

-1.100.000 lei acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele 

între veniturile și cheltuielile secțiunii de dezvoltare în anul 2020; 

-1.623.985,58 lei acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din 

decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare în anul 2020. 

 (2)Ceea ce presupune modificarea articolului nr.6 din HCL 

nr.76/19.05.2020 de aprobare rectificării bugetului local al Orașului Victoria pe anul 

2020. 

   Art.7. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
 

 

     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR GENERAL 

       SMĂDU OCTAVIAN                                                   CIOCA GABRIELA LENUŢA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou audit intern,  
Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :10 

Hotărârea a fost adoptată   10    voturi ”pentru” 0  abținere   0   împotrivă 



     
 

H O T Ă R Â R E A   NR.  143   din 07.09.2020 
Cu privire la aprobarea  trecerii  integrale a apartamentelor nr.2 și 5 din 

obiectivul Grădiniţa nr.3 şi a terenului aferent acestora, situate în Or. Victoria 
str.Stadionului nr.22, din domeniul public al Or.Victoria și administrarea 

Consiliului Local Victoria, în domeniul public al Județului Brașov și 
administrarea Consiliului Județean Brașov.            

 
 

         Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa extraordinară din data de 

07.09.2020. 

         Având în vedere referatul nr.11665/01.09.2020 al biroului ADPP cu privire la - 

aprobarea  trecerii  integrale a apartamentelor nr.2 și 5 din obiectivul Grădiniţa nr.3 şi 

a terenului aferent acestora, situate în Or. Victoria str.Stadionului nr.22, din domeniul 

public al Or.Victoria și administrarea Consiliului Local Victoria, în domeniul public 

al Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov.            

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local Victoria şi propunerile făcute în şedinţă;  

Văzând prevederile: 

       OUG 57/2019- Codul Administrastiv art.129 alin.2 lit.”c”, art.286 - 296, art.294, 

alin. (3) şi alin. (5) ; 

        Legea 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată 

la Strasbourg la 15 octombrie 1985; 

        Legea 195/2006 a descentralizării art.20 și art.21; 

        Legea 287/2009 - Codul Civil art.858 – 870;   

        Legea 18/1991 (**republicată**) a fondului funciar art.4, art.5 și art.26; 

        Legea 24/2000 (**republicată**) privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative art.5. art.2, art.55, art.58 și art.70; 

        HG 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al 

oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor; 

        HG 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi 

al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov - anexa nr.9;   

        HCJ nr.287/27.08.2020 

        Notificarea nr.9919/28.07.2020. 

         În temeiul art.139, alin.(2),  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind 

Codul administrativ; 

 
H OT Ă R Ă Ş T E : 

 

               Art.1.– Se aprobă trecerea integrală a apartamentelor nr.2 și 5 din obiectivul 

Grădiniţa nr.3 şi a terenului aferent acestora, situate în Or. Victoria str.Stadionului 

nr.22, din domeniul public al Or.Victoria și administrarea Consiliului Local Victoria, 

în domeniul public al Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, 

după cum urmează: 

 

ROMANIA 

ORAŞUL   VICTORIA 

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

 



Denumire imobil  Suprafața Adresa  Situația juridică 

Teren  CF 100878 

nr.cad.100878 

629 mp cotă 

de 

4900/10000 

Str.Stadionului nr.22 Or.Victoria 

domeniul public 

Apartament nr.2 CF 100878-C1-U2 

Nr.cadastral Suprafața 

utilă 

Cote părți 

comune 

Cote teren Valoare  Descriere  

100878-C1-

U2 

181 mp 181/745 2400/10000  

33.302,03 

lei 

 

Ap.2 compus 

din:hol, 4 

camere, 2 

grupuri sanitare, 

2 terase 

Apartament nr.5 CF 100878-C1-U5 

Nr.cadastral Suprafața 

utilă 

Cote părți 

comune 

Cote teren Valoare  Descriere  

100878-C1-

U5 

182 mp 182/745 2500/10000 32.326,94 

lei 

 

Ap.5 compus 

din:hol, 4 

camere, 2 

grupuri sanitar, 

2 balcoane 

          

 

Art.2.-Bunurile imobile prevăzut la art.1 se va preda pe bază de proces verbal 

care se va încheia în termen de maxim 30 de zile de la data adoptării prezentei 

hotarâri. 

          Art.3.- Lista cu inventarul domeniului public al Or.Victoria se va modifica în 

mod corespunzător prin eliminarea pozițiilor 6,7 și 8 din inventar. 

Art.4 –Bunurile prevăzute la art.1 vor fi folosite cu destinația –Centru Școlar 

de Educație Incluzivă Făgăraș, punct de lucru Victoria, schimbarea destinației se va 

putea realiza doar cu acordul părților. 

      Art.5.- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei 

Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR GENERAL 

          SMĂDU OCTAVIAN                                                CIOCA GABRIELA LENUŢA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou audit intern,  
Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :10 

Hotărârea a fost adoptată    10   voturi ”pentru” 0  abținere   0   împotrivă 



                                                                                           
 
 Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat                                
           
Nr.______________/__________________2020.  
                                                       
Consiliul Județean Braşov       
 
Nr._______________/_________________2020. 
 

PROCES  -  VERBAL 

           Subsemnaţii ORASUL VICTORIA, persoană juridică de drept public conform art.96 alin.1 
din OU 57/2019, cu sediul în Or. Victoria, str.Stadionului, nr.14, judetul Brasov, cod fiscal 4523207, 
reprezentat legal în temeiul art.154 alin.6 din OU 57/2019 de domnul GHEORGHE  CRISTIAN în 
funcţia de Primar al Orasului Victoria, în calitate de – PROPRIETAR  si  Consiliul Județean 
Brașov cu sediul în B-dul Eroilor  nr.3-5,  judeţul Braşov, reprezentat legal prin dl.Președinte - 
Veştea Adrian-Ioan   în calitate de Primitor, am încheiat astăzi data de 
 
___________________________________________ procesul verbal cu ocazia predării – primirii 
imobilelor apartamentele nr.2 și 5 din obiectivul Grădiniţa nr.3 şi a terenului aferent acestora, 
situate în Or. Victoria str.Stadionului nr.22 din domeniul public al Or.Victoria și administrarea 
Consiliului Local Victoria, în domeniul public al Județului Brașov și administrarea Consiliului 
Județean Brașov 
 

Denumire imobil  Suprafața Adresa  Situația juridică 
Teren  CF 100878 

nr.cad.100878 
629 mp cotă de 

4900/10000 
Str.Stadionului nr.22 Or.Victoria domeniul 

public 
Apartament nr.2 CF 100878-C1-U2 

Nr.cadastral Suprafața 
utilă 

Cote părți 
comune 

Cote teren Valoare  Descriere  

100878-C1-
U2 

181 mp 181/745 2400/10000  
33.302,03lei 

 

Ap.2 compus 
din:hol, 4 camere, 
2 grupuri sanitare, 

2 terase 
Apartament nr.5 CF 100878-C1-U5 

Nr.cadastral Suprafața 
utilă 

Cote părți 
comune 

Cote teren Valoare  Descriere  

100878-C1-
U5 

182 mp 182/745 2500/10000 32.326,94 
lei 
 

Ap.5 compus 
din:hol, 4 camere, 
2 grupuri sanitar, 2 

balcoane 
         

     Bunurile prevăzute la art.1 vor fi folosite cu destinația –Centru Școlar de Educație 
Incluzivă Făgăraș, punct de lucru Victoria, schimbarea destinației se va putea realiza doar 
cu acordul părților. 
  Având în vedere prevederile HCL nr…………….../………………………2020, din partea 
Or.Victoria participă dl.Urian Nicolae – şef birou ADPP şi d-na Neidoni Daniela –consilier ADPP, în 
calitate de reprezentanţi ai proprietarului bunurilor de domeniul public, iar din partea Consiliului 
Județean Braşov 

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


 
1.__________________________________________________________ 

 
2.__________________________________________________________ 

 
3.__________________________________________________________ 

 
 Alte constatării: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________ 
          Apartamentele nr.2 și 5 din obiectivul Grădiniţa nr.3 şi a terenului aferent acestora, situate 
în Or. Victoria str.Stadionului nr.22, face parte din domeniul public a Or.Victoria şi se trece din 
domeniul public al Or.Victoria și administrarea Consiliului Local Victoria, în domeniul public al 
Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov în condițiile prevăzute de OUG 
57/2019- Codul Administrastiv art.129 alin.2 lit.”c”, art.286 - 296, art.294, alin. (3) şi alin. (5), HG 
972/2002, HCL 47/1999,HCL 77/2003, Legea 287/2009 republicată Codul Civil art.554, art.858 - 
870. 

           
           Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal în 2 (două) exemplare câte unul 
pentru fiecare parte. 
 
              Am predat                                                                          Am primit 
         PROPRIETAR                                                            Consiliul Județean Brașov                                            
      ORAŞUL  VICTORIA                                               
                                                                                                                                                           

                    PRIMAR                                                                        Președinte 
        GHEORGHE  CRISTIAN                                                         Veştea Adrian-Ioan 

                                                                                                                                    

                                                                                                       
        Şef birou ADPP                                                         Serviciu financiar contabil 

          consilier Nicolae Urian  
 
 
 

    Consilier ADPP                                                                                     
            Daniela Neidoni                                                                    Direcția juridică 
      
 
 
         
                                                                                                      Birou patrimoniu 
                                                                                                    

 
 

Reprezentanții delegați din partea Consiliului Județean Braşov 
 

1.__________________________________________________________ 
 

2.__________________________________________________________ 
 

3._________________________________________________________ 


